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 دلطیما ر ینامر ؛ هزان یاهرود ردیاهلجم

 هب و . دیایزاب ,ارنوح یاوتحم و مرق ۷
 مرادبیم ؛ هرامش نا , دننیناچ حالطما

 مرف یگتخپ یلحرم نیدبا دلن یلاهماک
 هنلا شتواصق . تا هشادرب + اوتحم و
 « دباهلجب بوخ یمنناوح « تسانشاب

 ...ناتسل تلادع وتواصقیوز رت
 مهراب + دناوخ دیهاوخ هکنانچبه

 ءریون شیازفا نیا هک مياهدورفا بلاطمرت
 هن .دراد یریگمشچ نازیم ۰ مود همین رف
 یاهناش. تسام شال بباغ ییاهک دیرادب

 هجتآ یهه هناما ... یرآ ؟ شالت زا

 .دهاوخیم زورن لاجم و ميرادنسچ رد هک
 .دون سکعنم رورمبات « یتامز و

 یب یهزایاهحرط ؛ هدنیآ یارب
 دصق هب ؛ هلجم ناگدندون هک مياهتحير

 نماض ار هنقویل یشخوک « اهبآیاارا
 : دناهنفرگ ارحا

 دنها وخامش رهشب ۰ ام نارگشرارگ
 دان رهن رد «اتسس» یرابردامشاب و دمآ
 . تشن دهاوخ وگسگ هی

 ... كل رتشم یاهملف نیا

 تس «اوهود و ماب كي» نا 8

 ملمق كب یهیهآ سن زا روطم نیرد : هک

 یناحتص رد و مین رسع میلق داقتنا هب هل تم
 هلسم. یهدیم تدشب نآ ر یشرازگ رگید

 هس تبجن یالهو رد ای هراس

 وجسح رث دنابیمیلامسم یاهلجم

 .دشاب هزان یلامیم بلاطم

 رگندشل رتشع میلیف ره هک :میلیف نیا
 ,لاعیملحم كب يارب یلاههذاج نامگی
 یهسهت دوچودچ هب ار یلاحفص ات دراد

 یلاگشیپرتهلاح رهب ۰ هچ .دهن ساعت
 داتسادراد ناکما هک دنکمم یزاب نآ
 ضویزوم نم با

 + بسا

 تشاد .دها وخ

 دانادرگ راکاپ یلاهدوشوتفگ هلسلس

 :شراوج رد و دمآ دهاوخ یمیدف رالوپ
 رگید یناب هک ون لست نارگامتیس اب وگشنگ

 .دندوشگ ام یامسس جیرات رخ

 ناشیاه رلع هلعن و داد میهاوخ

 نازل وسگتفگ ود هنوعت هب هک دونن ميهاوخ

 .دیناوخسم هتفه نیرد ار لاور

 یاههنحع | رد  یحرط نینچ لصاح نیت
 هلحم یدنیآ یمراشوت ۰ یکی

 دا رسگیزاب یایفرح هب لد + ربن

 و

 نینچها مه

 نا یامسس هک ی ملیف یتفوات هک ميلوگسع مهزاب و مناهنفگ اهراب
 نیادشابن یلا ربا ۰ ملیف كب یمدنزاسلما ون

 ساخت ۱ رگا و دو .دها وخن ین رنا ملیف

 یاهج یمیفو ودره اب و یوه اب ینام
 دسها وخن هتخاذگ ناربا باص دنک ادیب

 میهدیم پی رف ار یسک هچ ؛ دش

 قاسکنیا یار مهدع و نارکشل یهاس

 اربا فورعم رگیزاب لب دیاین رد هیضق

 و ملک یزاساج سانشرس یاهمسا یالبالمه

 نا میئوگت
1 

 و نا ربا هل رتثم لوصحم ثاب

 تساچت

 رابو نوبل 4۴ ۰ ناربافرط زا

 بی زابنالف ۲ هچ هک دونیحرح سا دود

 یلاحپیت و دنولب یاهوم نآاپ یجراخنز سکعنسار

 ارش یموب رتخد كي شقن رد ؛ یلاکیرهآ

 »سر

۳ 4 

 رطف دیع ص وصخم هرامش
 اوگ و سمابا تبسانمب امنیس هراتس هدنبآ هتفه #

 دش صوصخم هرابش : دعب هتفه و دش دها وخن رشتنع

 , تفاب دهاوخ راشتنا هو یبلاطم اب رطقف

 9 کج

4 
 ید

 هجع «س«س 9
 | سس ک

 تسانیا هب هک سیلاب و ! دوخ رهاان

 نایناهج ناهجهب ارد
 !یسج یراکشوما رفهچ

 ,نتسب ه دیناتگب هدید + نابافا

 یوج رهمو یوایمیک ۰ ثلا دیه ننزا

 اب حج زا ! |! یا یامنیس یادص و

 هلس 1۳ اب 4 ۰ دناهشادرس دوخ یامسس

 رازه ٩۰۰ بس 6۰۰ اب

 و ناموت ر ۱ ر ٩۰۰ بس +

 یارسس دیابیم هک خلبم نیزا رتمک یلیخ
 اپ و سد ناتشگنا ماعت  شیاه مس شرامش

 ! تف گ یراب هب !

 تفگیم هک دو یسک هچ

 ءاعتسس رابتعا و تیثیح مسق ادب
 رود نالوئسم رظظن سالنامه نا رب ۲ 1۱ ۱

 نیا اب هنرگو
 تخاسو زا هرهم هبهرهم« ار اهنیسنبا

 ۱ ترم . تین هارب و اجیب

 هکد نم نامون نویلیم ۳

 . مه یاه «بصع ربع» ءاوسگ دوخ ۰ هدنیآ هک دنابن یقاب

 فرح«

 ابا و

 ۰ نم فورح

 مر عفوتو + اشرا شزوپ
 ,. نابا هلجیحص را

 ام زاش وگشل یهایس وبسا 9 ل
 !.. نارگید زا شراختفاو هدافا

 یارب مه یراختفا نیرنک و , « دیروآ
 «درکنبسک ام یامیم یار و ام نا رگیزاب

 یرالددولس ۱۳ ككرتشم ملیف نیا

 دو دهاوخ «لبخ» و

 ! ییاچ تاهاتا

 ناهابتشا اجیاج ؛ هتشذگ ی مرامش رد

 لصاحهک دمآیم مچب یاهدنک حرف ییاچ
 و ریئوس و رتین ,دون یگفالک , شکتسد

 ی هناخپاچ تاهاتنا نیا
 تسن یندرک رواب رگا .دوبهدید بیسآ
 دخابهدش هدیچ «دهفالعبن»« «دناهقالعین»

 هجب رگ شلفریز زا مه هلجم ححس و
 تاینیزا ۰. دش نینچ هنانسانم اما « دشاب

 مت یعیچ ن

 ریواصت و یگنر ۰ ییک ملیف

 زا نتم و یگنر ریواص .پاچ

 تروصیون دخ قارب و درک خیس ؛ شیوخ

 ای ییلگنا یاهدما زور زا یکت راگنربخ

 رشحم رنه كي نیا . دینهفیمن امش : هک

 رد تلا رعحه ره ی نیا و ..هتیا
 « فیخع قرغ |

 رد ار یققشع ؛ شا نفاح

 هب دوج

 یرابد واحو بجح نمزرس

 اکشنب رتینایر
 ی عهب لد «ینراپ« داسبازابن

 نکمم لک نیرتهدربیل رد یسح طعاور

 ۱ دوناپرب ء نایایخ راک و «ثوگ رد

 ناسناوآییزآ ترضحاک مرد رطاخب
 لا رابملف یمراوشج یناعوطب یهلچ

 رخس تشاد صاصتخا ناربا یاس هب هک
 هتل و هک تگ و دادرس امیسم یایفام» زا

 دزانملیف وا نوچ ینانج ات تسا زاک رد

 جن رطخ» زا یافد یهناهپ هب ار فرح نیا و
 زادش وا یوگد لب تنگ ینالما هداو

 یگتفه؛لجم

۳ 0 ۰ 0 ۱ 

 نابتلاک ي : زابتما هدن راد

 لا ز۳۰

 یسب قوت نفلت کات

 ود دهاش لاسا «هرنه نشج» 8
 یبرآ » هک یلاچج ۰ تصخ , دوناعفاو

 . تخاناپ ؛ رتاتت نادرگ راک « نایناوآ

 ددرگب دار ؛ خاتسگ ر نه زا عافد رطاخبو

 هه خاتسگ و نه نایل وتم
 راد يه اتتانهو دن را فرح نشبوج

 راگهان كي هدابوجنرطن» هک هدیشک تمهت
 ۲ گلرسپ .دیآيمن ششوخ یسکر گ و تسا
 اس رد بطاخم رگا اب هچ . نیا ینعبرنه
 منآ لحادهچ رگاشامت الصاو . دوشن هنفرگ
 اش هل مس ین او ؟ ددسپ هناب ددسپ هپ 4

 برکفتور زاغ كياندص یاهیئوگه دگ و

 نسب رب رد شاصب نی رتبه هب ان ابن

 2 رمشکع ره " .دنآيم تسش رگائامن یمدون

 « وشبامن هاگراک» چنک یفیپفیپ یام
 شیاح + ره نشچ رد : ام رابنیا

 .داینک لاجندب راک و تفرگن كن

 روتآ » ۰ هتتشن ورف وهایه نی
 تسا روسچم ملف نیاهک- *البابلاپییاب
 ی.اسدچ ۰ شسا نتنو تسرد رطاخب

 هک ومنا جا شیابن ؟ دنزب طح و دبیوب

 یلابرغ و دو هدش هنفرگ سدفم بانک رز

 ار رنک .ناگلا اا كلرام ۰ شنارگیزاب

 نشج مد مهتآ , .دنایمچ شیامن یناثسپ رب

 ! یلاحلاقلج : رنه

 او

 (مداهجد تسب لاس)۱ ۰۰۶ لسلسم - (دیدج هدود) ۲۰۰ هدامش

 ۱۰ نامتراپآ سم ۳ هرامش ب تلوزور یادتبا_ تلود هزاورد هارراهچ : یناش

۱۷۲ 
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 ۵ بلشخ سا ره راچد مه زاب ینایمبت

 وا ؛یلاسک اب نسصشیپ یاههتنه

 ملیف .دینک ر

 ملیف ناکنییرنه و

 ۱ هک دخ روآد

 دوج
 دادرا رقنانآاپ یتح و .دناهاش سیعت امانت

 یهتفه رد ناهگا ایا هدخ هتس

 و دش ینتم ملیف رد نیدرف یرزاب هتشنگ
 .تفرگ ار و یاج یعلسشن

 مارآ یاج رد مه یدییا هنازرف
 عسجاب مه روان یلئسحع و تسش

 ول راس كوه . دخ هدورفا نا رگبزاب

 یزا مش دحا هب ؛ر شیاج ملیف راد رملیف

 هسب رهث ۵ ز

 دز دهاوخ ار

 ام ن منا ؛تسف

 یاهو رع » یرنح

 سک هناتس مو تسا زارق ازگ

 هک هرنپ نیما نتسز ها هم صرصخف

 مسا .ثسا ارع ویراد راک هبین شراک
 حر نکا تام

 اسهعار و اوح مسو زا از

 ... فورعم یوخ ۱ هد

 رد یزاب یارب نیدرف : یئایمیت
 . تسا هتسدادزا رق نمملیف

 ینایمیک ابیدادرارقنم : نیدرف
 ] مرادب

 ات «یرادربملیفب هدنا هتنه كي و درب

 *«بایمآ كس« نارگیزاب یمرهچ یدودح

 .دیدرگ نوگر گد

 اب دوب هنگ یلاسیک هک اجنآ زب

 ندخیفتم «هتسب دادرارق ناگشیب رنه یهه

 .دیدرگ یتنگش بجوم ملیف رد اهنآ یراب

 : دیوگنم هچ نیدرف
 هراپرد نیدرف اب یتفلت یلمت نبض

 وسج و سرپ یلایسک ملیف رد شیراب مد
 :ک دش رکدم نیدرف .میدرک

 یلاسیک یاقآ اب هجوجش نم

 هتساوخ نم زا .ماهدزکن اضما یدادرارق

 رد

 یاهو رهار

 نویزی ولت و وبدار

 هتشاد ساخ یوبدار كي لصسف ره یار

 ..دنشابن مه یدب رگف دیاش هنیلاهک م

 یاهوره ار بت هتنک نت ر

 نیحدنچ یارب هک ف هت

 هاپتشا هب بورحم یاهرش زا یکی را ر

 اپ یهورگ اب يصخت طبوت هدس

 تسوپ یون شتسد هطوبرم هنننکه یهو «
ِ: 

 :تفث یم یخوتپ لاذک راک زا یکپ -دگ ع

 یاهراونیارم تاقاعا نیا ارچ 5
 دسنچ كي هک دنفاین راتفا پیرف یر

 شاهدنک لک یاهدعانرب تسد زا یحاس

 هسک «...مینک اه شناچچ و میوشب سالح

 ار شمار رگا و دوییخوشفرح یا هتلا
 ما / هبوگنیا راون ینش تاپ .دیهاوهپ
 لقانحمک تسیا نآ و هراد كرزنسح با

 و دیایم رد شخپ ه را رب هنهه وه یکی

 هسکیطرشب متفرباپ هک یراد ملیف رد دش

 هات بلع یهادکب یراد سلف

 ؟تئاد یصوصخ تكع

 رخآ ات دیاب استح نم ,هلب

 یارب ار «اهنامسآ زارفرب» ملیف رویرهخ

 «انح» میوگبم یتقو «منک هدامآ شیامن
 نیمهب .تسین نآ زج یربرگ چیه ینعب
 دناب لیام رگا متنگ یئابمیک هب تهج
 مه وا هتبلا هک دنک ربص هاكي دناوتیم

 تسا وخیمو دون هدرک مهار ف ارملیف تاملقم
 ,دک عورخ رتدوز ار شراک

 و رییغت نیا میدیسرب یلایمیک زا
 ماجنا یرادرسلیف زاغآ یامدمد هک تالیدبت

 شخپ هک یاهتن ود یکی رد هجیتن رد

 مولطمرگاخادن ۰ دنفایم قیرعت هب روش نال

 توقشیوخب و دشکپ یتحار یفن دناوتیم
 تسا رارق هک یلوخ دباخ هک دهنب بق

 هتملادص هک دش, ییوخ یوش , دوشب شخپ
 نوبزولت رد یلاج قاعنا نیچ لاحب

 ءاوخن مه دیاخ و دتفایمن و دانا

 ۱ هاتفا

 ؟ِ

 تشر ویدار یاههیانرب زا «

 ههسو تسب تعاس اب بغ هدزاپ تام رد تیم ناکدنخ یادنک هب# 9

 الاجو یندیتخ رابب همانرب دوشیم شخپ .نیلوسم» هوزیدو زنیمهبدک ادخ تک
 و دننکپ لوفسپ ناگدنناوخ لاحب مه یر

 بایحدپ نایرهشمع هک یرادرهش لام تسد
 زوقدب ناکدنناوخ یارب :دنکیم هنیرج !ر

 .تعامچنیا ) دنریگب رظن رم یمئارچ مع

 فالیار یامتع + ءاوخلد روطب و رویم
 فلخ ؛ تماهخ و تراچ اب و دننکن هوخ

 ؟تسا لیلد هچهب هتفریذپ
 سدرف دروم رد یلاپمیک

 یرابجا :نممه و نیدرف مه
 نیا .مینامن رافتنم ميتناوتيما هک

 ان باخسا وا یاجب یعیسثالم

 نیدرف لگشم زا رگم هک ميدیسرب
 روبجم وا یتنادیمن ینعب !یتشادن رخ ۶؟ هم

 هدامآ شیامن یا رب ار اهنامسآ زارف و تا

 دنامن یقای مه

 اب هنننک هیهت

 هک دربیم مال شمار

 هناهب و یلوقدب هب

 ران رایب ترهش

 تاح لحح ردوتوعد یاسر

 ۷۷ ؟ و دنن نامرواب ۲ «بلاهک

 اهفرح نیاو شار مناخ

 تش ؛ هنگ اههیالک ۱ یلو

 يا ت ملوئم هک
 یو تیلوئم نودم نادننمرنه هتوگن

۴ ۳ 
 و نا دنونش ۲ بنکپ یرکف مه هطحالم

 *سهج دنچ یئانرنه دهاش هتسویپ نشان
 ۳ منوط و ویداز نازک اد

 رنه مک ۲ خ الا هب

۱ 

 تشر ویدار

 ۰ یار # هزو نیا هک ارفام [7]

 هدیقع دندرگمرب نالیگ
 وز همه هک

 یکر
 ۰ اعاوآ ۰

 1 

 ۳ یرج» بوخ یلرج!«تسا « بغ
 ۲ داهک تا هیمنارگ اپ هیاپنارگ ماب

 یا

 دن
 تفت یم ناتسوب زا یکی . تسا

 شان هک همانرپ نیا سام زا

1 1 

 اهارجاهب :نیریخ و یمیرم زایب
 . هژادرپیم همالزب ناتمیفو تروق وب رخآ تس و دنیا سو



 دن هج ٍب "یرابیئیمیکملیفردنم:نیدرف
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 3 ... هک وج د رک مهاوخن ۱
 * دنکیم ی ت | یاجب « یدسات هنازرف_- نیدرف یاجب « یعیطم كلم

 ! تلاعف 4 د هک تسا یتا سغت ...وولراهب یاجب « یزا ریش دمحا

 ی ِ . تساهدمآ دوج و «بایسآ کگتس»

 ؟دنک

 هناش . راک وک هک ر یرادربملیف اع ال دیاش منفگ بس

 دب (بسهفت ثانعم یتسار ابا دشاپ هتفاب تغارف مه وا مينکيم زاغآ

 6 9 ریاس ضیوعت نمضرد .دشن رولعنا هنافساتع

 ؛ روس 7 اب «هدو رابجا لیئدب اب مه نارگیزاب
 دن مدسر هچش نناهب رورم كي زا یب هکنیا

 ۳ ب درو رد .دوش ماجنا تا رییغت نیا هک

 یسج همدتههکنا لثع ! اباب يا - هک یصاخ لیالدب مه رادرسلیف شیوعت

 لع مه هرم دی نجات. ورد ول رایب یاجب یزا ری دنامنموتکع مهاوخبم
 اس یلاخ فک اب. نناس لا آ

 ! دور رد هتنچ 1 ۷ ۲ تالبدبتورسیع ههنیا اب «لاحرهب

 ,رس تشب 46 مرتم ناگدنناوخ مومع هب دوشیم فرع ملیف یارب هک یجراخم و

 خار اش و و مئوگبم تلست هنامیمص « اهلابرس كي یاارا یارب یلایییکس لوسو نینچه
 ؟ دنت سم اف رج د سح ؛ هعباج ننا لناتع رد مراولیما ز زمگناثحب رثا كب رظظنم دبادیم «رتهب راک

 اک یلبخ داز ج 23۷ 1 ۱۱ دتشاب هتشاد لمحت و .دو

 ی ... دابتعا #
 اب تفرگ شیامن هناورب «یر تو رف و دب رخ ۰ نوا اهر

 ماحو ۰ هت دادن .ا هنلش رم هشوخ دایتعا رطاخب

 ۰ هلاصع شورفو دیرج * ؛؟ يرگهثوگ و ردص كشور بت

 1 یدو زب
 ۱! درخم هچ می رادب رم وبهتشون یاهلجم رد

 تای كفاب و هدرک هیهت انس بوخ م» ملیف نیرخآ و نمراهچ [7

 نته یتیسوع شيا رب دونشخ نودبرف و یهنلاورب «یرتسکاخ» مان هب «رافع

 یهبارملف نون روما , دناهتخاس هداد شاس یدو هبو تفرگ شیامن

 با رد تسا هداد ماجتا نایئاج ار یرسکاضخ 44تلق .دش دهاوخ

 تشیهرد نیرفآ شوت و دار بوک زل وافداج زا یباتک ساسارب رافص

 یلفیاهراک اب هک دنراد یزاب یاهزا و هتشون یناکبرمآ روهشم یهدنسیوت

 . تستوافتم یلکت اهنآ :نیرفآش ون « دارثیعس « شنا رگیزاب

 زا تدخ هنوسآ زا یب رافص یودهمیحع و شش ؛ یدتس جریا

 یضخاس لوغنم كنبا ۰ یرتسکاخ دن بت
 شلیف نیمچنب  هدسک هبهت یسابت یلع ار ملمف نیا

 5 (ندلگ ویدوتسا) رهلک گنشوه زا دلج یور سکع#
 ۱ تودسب 4 مک ارجا یلادص ود هنارت دنچ

 دسهاوخ رارق ناگدنوش هچوت دروم كن

 هناسپ لاح رد یحرط « نیمه 4 هد اه هراد رد یتسهم
 سان رب : نامز نسه زا هک مراد دنرک

 و دان ميهنوخ لکخ اهراباک رد ار نامیاه ؟دد وک هم 4ج ۳ تو حل 7
 یر ون تروس , هتعا دنچ يوخ كب ۰ ی

 یاههنانرب خیرات رد هک درک ميهاوخ ارجا ,

 ۱۳۹۹ را دنهدیم لیکشت یرنه جوز كي « یتسهم و هدیاه |
 هو همدیاه شرهاوخ دروم رد تشاد ام داراگن , یتسهم راهی لاح رد هتبلا 8

 درادن هدباه شرهاوخ + یرط  هبوا یادص اب * هنان» هنارت اریخل هک رسب رونک زا جراخ رفس رد فورعم هدناوخ

 رد ور کص کرک ی ی جور : کم :.هدرک لک نوساز ۱ ۵
 ۳ مه اب هدیاه و نم رق هدبآ تربخ زا یکیاپ ینا ربادتسب مدرع یفیسوم رد یلوحت رهاوخ ةَ هچ رپ 7 هک یرادید رد

 انسس هراس - ۲۰۰ هرامش ..  ت هحفص []

 ی ی نم ات تا
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 شج نییهدزاب رد »۶
 داتفا قافا

 نادرگ راک یریگ رد

 راکن ربخ و رتائت

 ... یسبلگنا ناهیک

 یرطب تاب دساو یبرآ#

 سر مسن یو ر ار پآ بوس

 ادرکیلاخ یمزراوخ

 :هاتوک یوگتفگ اد رد

 دش قشاعهعباش« شوگ وگ و راتس

 دند رک بب ذکت تبعطاقاب اردوخ

 هدنناوخ شوگ وگ : تفگ راتس

 زک ره نم یلو . تسیبوخ رایسب
 ...دوب مهاوخن و هدوبن وا قشاع

 قشاع مه زونه شوک وک اب[ #
 ؟ تسا شون زاد

۰ 

 هنامیس و بوخ مه یلیخ .هدناوخ و ... هعیاش كي لابندب
 رطن دروه هک یلجاور نآ یلو «تسا

 رارقرب ام نایم رگره «تسا نازاس هعیاث رائتنا هما لبق هتفح 8
 وربنپ وک یم هک میتشون
 1 ۱ 1 ی | یاب

 میوریم ار یتواعتم هار ۱ تسو +

 یصاخ ف ام زا مادک ره هک

 منزیمفرح مدوخ لوق زا طقف نم ناراسمیاث دش رارفرب یلحاس
 قشاع اعقاو نم هک ميوکيم نیارباتب و .د رسخ .دندادیم عاد و مبیرس قلع تاپ 7 ۱

 هکنیا یض و سین مناراکمح زا مادکچیه .تامیاش نیا رانتنا لاپندب ایم هراس
 راک «ملئاق یتیمع مارتحا نانکیاکی ی  قیاقفح ی دم

 رد رگا هلاعانتا و مهدیم ماجنا میوخ ر عوشو تعاد راتس اب هک ی
 هک تسین كش «مدشخ یرتخد قشاع «هدنپآ تا ی اهحس تفانگ نایمر ح - ۱

 هارب ار یسوزغ و دقع طاب مدرم ماهت لثم ی هه هحح ده ودس هلند ر ِ 5 5 ۳

 مزادنایم ادنآ ت  ۳ بیهعب ات
 یو ما ناحیه

 شو ۲ راتسب تن هک یما جا نضحس

 ۱ ۲۹ ی ِ اکرم ۳9 9 ِ ت ۶ رب و "فک یم
 2 1 رم نا ریمههب ین شوگ

 نا هک یتامیاش زا زین وا .دراد : ۲ 0 ۳ ۱ هک رامیاش زا ۱ ِ
 ۳ هه رمشیم "ودرم یفت روضب دن امد رم

 تسا ریگلد رایس هدناهتخاس شیارب رخاوا
3 ۰ ۱ ۱ ۱ 
 نادسنمرتههب تن مدرسم ن نییدب ۱ 8 9 روت یم لماوع زا یکپ ار نازاسمیان دوجو و : دی وگ راس

 یادم یاهقنع اب ارم منکيم شهاوخ
 مدوخ ءار نم :دیوکیم شوگوک هرسف و زورو عاد تامیاش و یرنه ُ ۹

 یفاکهزادناهب مدوخ هکارچ «دینکنطرپرم
 4 رو مراد یگدنز و یرافرک و رک

 نآهب «ندانفا فلتخم ثاعیاش ماد رب و ., هک یيندم لرط ما
 3 روذبب ل رد دینک
 موژرآ اهنت و مدیسر متساوخیم هک یزیچ رم, رگنیا زا ماهدرک یمس هتیمح ؛ماهدیسر

 هوومار میوخ ءار و مشاپ رانک رب اهلاحنج

 هدنلاوخ چیه قثاع ؛مراک طیجم رد نم

 یلادرگرم اهتدم زا سپ و ماهدرک ادیپا

 و راکب «یلرصم نز كيب لثم هک تسنپا
 هک تعاسره و زور ره و مزادرپ مایگدن
 هسک شاپ هتشادن ار هفدغد نیا ؛درذگیم

 یروحرت یسلگنا ناهبک راگتربخ اب ارکوت

 یرطكردرک یلاخ هب رجنم هک دهآ شیپ
 ورس هب سارا رک فرظط زا« بآنوس»آ

 1 راگنرمخ مناخ ی ایل

 هک دش عورش لکش نیا هب ن :اتساد

 ناوشتحت ار یشیامن « نادرگر اک ینرصح
 یاهنابایح یکیردا و ۰ شتآو هچب , هلوح»

 میرم میسناخ . سپس و درب هنحص هب زاریش

 ٩ یسیلگنا ناهبک راگنریخ « یمرراوخ

 «تشون هماشنامن زا داقتنا رد یبلطم

 هب دننم دافننا و درک ادیپ جیپ ایاتف
 نادرگراک « نایسناوآ یبرآ» یایق حیرت
 «کرادید رد و دروخ رب «شتآ و «چب دل وح»

 یلاخ راگنربخ یورب ار پآ نوس یرفعل كبپ

 یسلگنا نیرش حالطما هب هنحل « و درک

 1 متسه پذلا ی نم : تفگ

 تفابن متاخ اچ نیمه هب « یریگردو

 + رکدلاقوف نادرگراک رگید یرادید رد و
 ؛یلوقب و دش هقب هب تسد رویزم راگنربخ ۷

 ت نا

۱ 

 دبال و ندرک هنخ دصقب ار ناشبا ندرگ تاعباش غاد را س يم زاس میارب یزاس هچ «نافلاخم ملی ایپ یسدت هنوکچیه «یاهقرح یا
 ادنگ

 هلخادم نآ رثنان هک درشفیم نداد یلامشوگ و هثیمح «تاعیف رازا ۰ دن يمارک و زیزم نایبرو
 کرتنالک و رومام هب ۰ ایاضق و دندرک ته سوصخپ و نادنمرتع یارپ اپ شطباوز دروم رد شوک وگ ,هثیمه دا ۰,

 و اب , زین تقاع و دیسر هری و و 3 رس ۳ تطاب ۱۳ یی هک دیراد لویق مه ناتهوخ هدیوکیم راتس دسیاب ؛مه شوگ وک مناخ دروف
 1 ۱ قثع زورما .دوب دهاوخ و طقف راتس و نم و تسیل تسرد فرح نیا و بوخ رابسپ هدنناوخ
 و دسر یتغآ هب راک « نادنمرنه و ناتسود ۳ ی و قتاط ) ی نآ عاودزا و یئانعآ گیدکی اب «راکمه ود ناونمب یهاگهاکهک ملاعتوخ یع

 هک تشذگ نادرگراک هانگ زا : راگنربخ | ی نآ و دروم رد ...میزاد یراک هنامیص طباور .مزادرپیم همانرپ يا
 و رخ ادخ : فورعم لوقب ۳ و دنزاسیم نازاسمیاث مياهرح نم شویر و نت ماست تقاع 7 .ادخ : ق ۳ هک بيوکی دی هبح وبراد هدنب و ناثیا ی ٩

 ! دنادرگ ریخب ار ناراگنرمخ| ۳ ,تامبات نیا و دننکیم بیذکع :نتنگا نیارم یفرح رگید و ماهدز الف ار منکپمقارا حیف
 .. دسر یه تیعقا و زرم .مرادن



 تسا هدرک طبض هزات هنارت ۴ پاپ
 ٩ ناجم هنشذگ هتفع »

 ا وزج وا تسآ یی اطشیپ ره نی رت هرز

 مسلاع هب یرادربملیف نیبرود یولج زا هک
 ماهدینشهکیروطبو هراذک یم یاب یکدنناوخ

 هب امنیس دوکر رطاخب زین رگید راس . هبوج

 دناهدروآ یور هنارت نیرمت

 ءدصقم ار ناجرم هرات یاه هنارت

 سریسو هتخا یکوجون قداص و تایب كپاپ

 رعش اهنآ یور زین اینیس نادزکراک دنولا
 .تسا هتشاذگ

 ود تبقفوم ط رش اهنت :هنگن زیلگ ۱

 ّلل شراک نیرخآ هک هنگنز یلک
  رگید یدنچ اتو میدید «هعمج» ردار

 وب دوتسا رد امنیسهشیپ رده ,ناحرم

 رم تا ت ناهتفر ورف قیمع فسا كایرد كشت نودب
 مچ ه .تاده قداص نوچمه یاعب و بوخ زنط «ار فسات نیا هک ۰ 1۱ 1 4 5

 ی «هسمانرب نیا یرجم دازخرف نودیرف

 ی ۳ ازخرف .تسا هدروآدوجوب ویدارناگدنونش
 و ایزآ و انیک و نیتفا 1 دا

 وگتفک یط «لبقهتفه همج همان برد

 تو ته اوج وه یا ممه رهاتوک یاه

 اسان بتسد و دازخرف تسد ریسم رد هک سکه زا هصالخ و
 هنوکنیا هک .دنکن درد «تسد نیا زا هک دوب هتساوخ «تفرگیم ر 7 ۱ ۳ ۱ 9

 اقح و دنریگیم نامربارب رد دیوگب ار ناوخفینصت و هدنناوخ هس مان

 دنشکی م نامخریب تیروفب و تقوعرسا رد قیالخ هک ایجع و

 ییمظان هثیادبع و راشفا بب رف زی ورپا

 ام بوخ یابند همان رب هژات ناب رحم
 نآ رد وا هک «اهنامسآ زا رفرب» ملیف

 رد .دمآ دهاوخ نارکا هب دراد یزاب

 یسکس اهبلیف رد ارچ هکنیا باوج
 : هک درک هراشا دنکم یزاب

 اعقاو رگا منسیمث یداربا نم -
 هنحصردنم هک دنک اضتقا ملیف ناتساد
 ملیف دنچ رد هزات . موش یسکس اه

 درومرد یکی زجب , مياهتشاد یزاب هک

 زا رف ربلبفالثم . ماهدرکن یزاب یسکس
 یزابمه نیدرف اب نآ رد هک اهنابسآ
 موصعم الماک رتخد ثكي شتن « مته
 هک متسه دتتعم )وصا . مراد هدیه ار
 تیتفوممار اهنت ,انس رد ندشیسکس
 كي راک رد یاهیام اعقاو رگ( ,تس

 دولنهچو دوش یسکس هچ دشاب رگیزاب
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 یل نچنادرگ راک ءالع حلاص دمحم

 یاهقیقد هس شیامن هک نویزیولت ناوچ
 ندورس زا یپ « دروآ دیدپ ناوارف ثحب و

 دش شخپراتس یادص اب هک « همانت»

 زا ایوک ۰ دش وربور یبوخ لابقتسااپ

 , دوب دهاوخ قفوم
 فرحرسرپهلگنز یلگ ایآ دید دباب

 یسکس زا هکنیااب دنامیم یقاب دوخ
 ! دو دهاوخن نادرگور ندش

 ...ارس هنا رت ,ءالع حلاص
 هنرع دهان یدوزب دبال هک تسا فورعم

 لاحردءالع حل اصننحم . وب ميهاوخ اهنآ

 هائوک لایرسطبش مرک نویژیولت رد رشاح
 زا دایز لامتحا هب هکتسا «هظحل» تدم

 دهاوخ شخپ نویزیولت زا ءامرهم لئاوا

 بوخ یایند ینویزیولن همانرب ۵
 هیهن راشفا ببرق ریورب طسوت لاحبات هک ام

 هزان یرچم ثاب اه زورنءا دشیم ارچا و

 و تشاد دهاوخ دوخ راک رد زین ار رگید

 ههت یملغا هلادبخ زج تسیل یسک صخش نیا

 نوبرپ ولت ۵ ردپ رض صقر همان رب هدننک

 یگ زات رطاخب هثیمه هک راتفاپپ رق

 راب زایتمسق دراد یعس شاهمان رب ینوگرگد و
 نیا دراذگب یرگید شود یور ار شاهمانرب
 هدبزگ رب راکسه ناونعب ار یمظا هلادبع راب

 .تسا

 ار شاهمالرب شیپ یدنچ راشفا پیرف
 دلها یدنچ ؛درکي م ارجا شرمه یراکمه اب
 مولعع هک تخادرب هزا یرجم كي تیث رثدب
 .دیماجلا اجک هب شراک دشن

 هیمز ننا رد هک یاهما رب نلوا

 هه یمظا هلادبع و راشفاپبرق یارجا اب

 سا هزات زاوآ و صقر دنچ یا راد هدخ

 ! یشرافسن اگد نناوخ

 رساسح لاح رب تتکیم یرار
 و مرتحم ناکدنناوخ زا ینمپ یاههنارت
 و ناکدنونش لابقتسا منع مغریلع « هعرتحم
 روطیو دوشیم شخپ كير لثم « نارگ اشامت
 درک مداپ بیبح مانپ یاهدنناوخ زا لاثم
 شیاعهنارت ؛ هاتوک حابص دنچ نيا رد هک

 - ۷ هحفص ۲

 بهبارآتسق و ساخ همانرپ ثاپ رد ردقنا

 راداو ار هدنونش هک هدش شخپ زور یاه
 یوخ هدناوخ ناثیا هک دیامن رکف دنکیم
 ؛مولعءاجک زا « یوار لوقب مهژاپ و دنتس
 و تتسه یبوخ هدنناوخ نانیا طقاو دیاش

 ۱ ميئديملام و

 امنیس هراتس ب ۲۰۰ هرامش



 هتسسا

 هراشا

 امتسهب رتاثت را «یلیتع یصترم» 8

 انس رد , شوخ یزاغآ ابو دمآ
 .تشاذگ رانک 4 ار رتانت و دیشخرد

 رگنزاب دلوت « درک م هلارب شباهیلف
 هباما دادیم تراثب ار یئاتتعا لباق
 یراجت یامنس دنب رد مه وا « جیردت
 ینارستهق ریس نانچمه و دش راتفرگ
 یئاههقرجاهنت , هاگیو ءاگ و دوعب

 وا روس روصح زا ناشن .وسهک
 یاهملبف لبخ رد وا هچرگ . تشهد
 اتتعا ات دشوگيم ۰ زین شایراژاب
 تیلکو  .وا زا ملیف عقوت ها دزیگنارب
 : شیاهملبف زا یرس ننا لزا راس
 . دادیمت یلیتعهب دومن لاجم

 تابع ه یفرح وا زا دو اهتدع
 دوب اهتدم زین شدوخ و دوب هدمان
 هدرک راببلت !ر هتفگان یئاهفرح هک
 شغارس هب راکعلف ودوتسا رد . دوب

 طالطحتا لبالد رب : فراعت یو متفر

 وا و ملسرب امنیس رد ؛ شفا رجنا و
 .تفگ باوج فراعتیب زین

 فیفا

 راک رد

 ۰ بوح عورن نآاب . دروخیم
 یرس و یدن فرحم حیحص رسم تآ

 ۰ یرادبوح ملف . یر قراج يا

 بلد مک راون رکا . ناوارف مجرب یی

 متچهب شات نا هاب
 هاب كب

 یلاوسس نیچ جساپ رت اهراب تک
 حرطع هک نیایارب رگیزاجشاب ۴ +

 هدروآامسم نیا رد شنا

 یاب * نت بیاپ دولت

 چیه « تننام حرطع یارب ؟ ینشاد ندوب

 نیرتراکر ی وزج لاسره * دوبن یجایتحا
 راکرب مه نآ) ناریایاهنیس نارگیزاب
 . یناب «لثنم یاهملیف رد

 نم رظن هب

 هنییقو نارک ات یدجوتدوم ریز
 یقومو رگباح رکیزاب كي هک تسادودحم

 : تیلالوط ار تدم نیا دناوتیم
 « امتییس رد

 شامدنپ آی ۳

1 

 كلی هک ینامر تدح

 دک

 راظتناهب دنأ وتیمس و و

 مليفردیزاب .داهنتیپ وا هب هک هنیتنب نی

 دوبانهک دنیبیم زورب اوز دون بوخ

 یتح 4 و هدرکیزاپ بوخ ملیف < و هدش
 نم دشاب شاهیتآ یارب یتیمات هک دب ملیف

 ,مرادنیرگیزاپ زج هب یرکید لفنوچ مه

 یاهتخودنا . اهلی نیمهردتکر شأب مروبجم

 مارو ماهداونخ و دوخ یادرف یارب

 منوخ هک دوبی اوج نامه نیا 8
 مدوسعتب اما مناد ملاوس تل تسف ه

 ندوراک رب رت یرارعا هچ هک تسل نیا
 نر وهم وام اس ؟ یتناد

 یارب مروبجم ؛مرادن یرگیزاب زاریغب یرگید لغش نوچ
 ! منک یزاب یملیف ره رد یگدنز نارذگ

 مدرک باختنا ار یراحت یامنیس

 لوپ : مدرکیم رتکیم راک

 ات تح و دوبنیا مدصق

 یرتش

 مروأیب تسدب

 یرتهب ی در

 اام رظن زا ةر

 منادنررهیهیتا و مشاب هتشاد

 ز یزاپب

 هب دن
 ۳ نیم" ین

 مح ًایند دل را گی زاد

 یمنس ودنوریم نییرا یلام رقف رطاخ
 وش راچدیتشوب رسسچ هب معاوخ

 یبوخ یاهبلیف راک ردرگا یلو 8
 مه یرازاب ملیفراهچ رد یلاس ۰ یتشاد هک
 *یدخیمنیمات یلامرظنزا :یدرک ی متکر ش

 ملیفدنچ زا هک ار یتيشيح , بیئرت نآ هب

 دارن ناسآ نینچ ؛ یاهدرک بسک پوخ
 , ترین

 نم هامنیم رد متیلاعف تیم مامت رد

 یجن مه نپاهک) مادتناد بوخ ملیف هس طقف
 ۱۳توج داود ببر

 .٩ مه وت بوج یایلف دام 8

 :  ۲ وتنیاه . دندش هچاوم رگ انامن لاقتسا
 ی ویمد 4۳ تسین یتتفریذب لملد ننا

 :آ 3
 ۲ ۶# * تاهبلبف نآ مک شورف رطاح هب

 یو گرحس ریس

 _ب نآ « هلب

 5 ناش رطاخ هپ نم و

 ۳ مته رگ یم میاهمايف

 -_ ۰ دعتف نم

 ۳ نم گر ۳ ملس هک "خب ۳

 نایب ملیف .دادمع ینقواعا - تاب
 منا وتیم هچم + .تس ۱ 1

 درگ راک هبتندروآیور تلع ین د ۰
 ٩ دو ناصقت نه نارج

 5 یم رکف ر ملل نیا طتف هش

 زن وم دح هچ
 گرا رم

 79 و ینهماقآ * ملیف ان 8



 او

 «نمایاح»ملیف یراحت تسکش *

 ار دوخ مدرم هک دون نیا رطاخب
 .دند رکیم اشامت تیعقا ویهنیئآ رد

 ناموت رازه ود هب جابتحا « یتایحراک كب یارب ینامر »#۶

 !اهدبیمب ار غلبم نیا دشن رضاح ملیف یدننک هبهن اما « متشاد
 «یلبت» ردیزاب. نم ینامنیس یگ دنز لصف نیرت صخشم #

 . تسا

 یدرکی زاب ار «یتندمحا" .تیصخث: «عاد

 راچبه: یرایب یاهملیف رد شفن سا هک
 رد هک یشادن نیازا یماره ,دخ ر رکن
 ؟ یوش نوفدم و دونحمشن نمه

 و رد ۱۱ ۰یعتدمحا» ۰. نم ,یلو
 الماک و مدرکیزاب یرکید روط « ملیف
 مدرکن رارکت ار یابق شن نامه

 , دوب نامه تاکرح و اهتسز الف

 ,سصهن یا هک دنیم سوع اهمالک هیکن طقف
 .دوبن یساسا

 ات مدرک يم. ششوک نم لاح ره هپ
 هب ون یریچ زابره
 دها هخیمهدننک هیهت هک تسا نیا هلم

 هایم رکاالنمدیوکیمو درب دوس

 ب مک هام" ن

 صحت
 ملی , دنکیزاب شوره بیت نآ رد
 شور «دشب یدح رگا ودنکيم شور

 راعاجپیئ ۰ مه سم یراحت بلاق .دنکیمن

 دم
 :تیدودحم نیا هب یهاگآ اب سب 8

 1 یتفروس نآ هب
 باضتنا ار یراجت یاسیس « هلپ

 ۱ مروایبرد لوپ نآ زا ت مدرک
 فرحیاچ مه باوج نیا هچرگ

 .ميرنگن,تساهلنک عناق ؛ تفا رنعا اما دراد

 یاهملیف یاهدرک ی نادرگر اک هک یلاهملف
 روصح زا یلاههگر . دتین یلدیب افرص

 .دروخیم مشچ هب اهنآرد هدنزا رکف ثكپ
 ینودسح ات ؛ هدش باحننا بوخ یاهدیا

 ریز "؟ یریگ ی تشک لشم ابا هنفرولج بوخ
 و دسنکیم تمواقم , دنزیم لب شفبرح
 هدالاسریم نیمراب !ر ششپ شدوخ داهگا
 ناهگ انوو دربیم شیب یئاح ان ار میلف مه و
 ملیف شاابومن . یهديم "او» حاللتصاهب
 هبشسخن همین هک تسا «هلصاف» نانلوا

 لباق + نادرگر اک كب یهبرجتنیلوا ناونع
 تسفاهب ؛ مود یاهیل رد اما تسا لمات
 . دونیم راچد یکاتشحو

 « هلساف» مود یهدین دوجو لپل,

 یتسقو دوب ملیف یراجت یاعدبتج ظنح

 ملیف نیا یهمق نم یتفو
 مو رم شیب پیترت نامه هب رکا میرک رکف
 و هوش هجاوم تکشب ملیف تسا نکمه

 ردقنآ« مدوب ملیف یدک هیهت مدوخنوچ
 نیا تکخ تروص رب ,هک متنادب هیامرب

 نیلوا اب رکا . مهد هباش مناوج ۰ ملیف

 تسثو چیه رگید ؛ ملفريم نیب زا
 هسک دوب نیا . مزابب ملیف متسناز#یمن
 رگانامت یهدوت هک ار یئاهزیچ مدرک حب

 متش ونهمونا "رز ۷ ۱

 لساغمرد دوب .یاهیقآ ۰ ملیف نیاهک

 یسک هک دیدنبیمن هاگچیهمدرمو.

 دهد ناشن نانسوخ هب "راپ

 مسمن اب میلیف سرته مکیم نانگ هک

 ار «توافت» لصا ماهدرگ

 !,مادک جیح ۰ ملیف نیا رد

 وخیمن منچ هم یناریا جیار یاهملیف
 دج قریچ ۰ هصقامخ ان زا لقادح

 یر ج رنه ملیف هک مزادناعدا
 ادندوجو دروخودر و سکس » صقر ن

 . وعیم یسر مدا هب یهلباراهبت

 اب + ینادرگراک لوصا رظن زا نم تسا
 نم اما مشاپ یدب اپ طسوتم نادهرگ ر ۱ مش رک

 یزایب و منکیم راک «یح» اب رتتیپ
 3 5 اک

 نینچ هک مسانشیمار بوخ یاهنادرگ ر
 ۰ ایا .نیالقادح .دیزاد یو

 هچ, مرادن نادقتنم هب یداقتعا
 ! دنهدد شحف هچ دننک فی رعت

 .دزادن تبصخش ام یامنیس

  )7هحفص ٩ -

 ۰ت

/ 

 تخاشاب 4 تساجیاهلئم ابا

 نآ ونیم ریث ایتبصخت دونعبنیمه زا یفاک
 نا زاسلفبلغ" هک یلاح رد تخاسبوحملیف 0

 بس ین مه ایافر و لهاح نامه ات

 تسا رویه

 امج4» .تیشخخ نآ 8

 رک ( یسن

 "۳ ب و ۱ 0

 ایا

 دمفیهاگ اب لاح ره هب یب 8

 ؟ دینشاذگ ءار نیا

 یخ بم ۱و ,ناص

 یاءهراج؛ نآربایاهتس زد هدیه هک وخ رب

 نوت زا یکی رف یم . تس نیا زج

 طصف رم شورف ب رایسهک ,مياهلف

 رسد ناصوترازه راهچ نانهزه فر
 هسب جبحا » ینایح راک هكب یارب نامز

 یدننک هیهت اما متشاد لوپ ناموت رازه ود
 صضرقیه هب ار دو نیادنن رضاح ۰ مایف

 زا زه نپ ابرار نامو رازهوبم و تحدم

 ۳۳ هحفصردهثب

 اهحیس هراس س ۲۰۶۰ ءرابش



 فلعع هطقن «ثداوح هار راهچ» میلبف نتخاس ان «ناکجاخ»#۴
 ملیف نیا اب . دروآ دوجوب نامزنآ یامنیس رد یاهظحالم لباق
 هباس» یزادرپرون «ناربایاسنیس رد راب نیتسخن یارب
 دوب هدش تباعر یرادرب مایف رد راد تهج و «نشور

)۱۷( 
 یهطقنكی :ثدا وح هار راهچ

 یرستخد » .دوب ریسا یگداوناخ ماردولم
 رتخد كي ینادرگ رس تیلکح مه «زا ریشزا
 تختیاپ نانریسوید لاگنچرد شایراتفرک و

 .اهملیفهدر نیالوععب یاپاضق نابغ .دوب
 ژاننوسم اب دوب هدرک یعس نایکیچاخ ابا
 تواضت یرلا « یکینکت یاهراک و رتهن
 هلارا یگنشق راکیهانپ خرف .دک هضرع

 دنا وتیماهلاس نآ رد هک دادناشن و دوبهدد انس یهفرج ثكر اهل, ۳۳ لاس رذ
 ناتساد طض زا رگا .دشاب یقفوم یمرانس ناو ۰ دهجیم۵ ریایاهنیسزاهدک دوشح
 رطنف رم نآ یبدا و كنخ یاهگو لابد و لوما- یهتخاس «نداوح هار راهچ» هفرج

 بیم باب اسرا یاهقرچ ملیف نیا مینک تسا لصالاینمرا زاسلیف نایکیچاح

 «ثداوحمار راهچ» ملیف ردهکی اهقرج.دیآ «تشگ راب» ملف ابج۲لاس رد نایکیچاخ

 دوهبیرتخیل ناوت : نادرگراک نیمه زا یاسهنیئامف دوب ملیفاناپد زایلوصحم
 . تفارگ ملیف نیرد .دنکیم زاغآ ار دوخ یلای

 شورو هار ۰ ملیف نیا تقیفح رد تئگ زاب . .دنتشادیزاب هدیاه « نامرآ
 و . دونن نیعم ژاصلیف نیایارب یعاخ نیمه رد امل دوب ماردولمیاهتیس هب یلادتقا
 رتشیبنایکیچاخ هک دوبدروم نیا رگنایامن هدج زا تشاد یلاهتواقت ؛مه هطبح

 هفداح شرورپ و یزامناجیه هنیمز رد نیچمه نآژاتتود و یرادرسلیف رد هکسا
 یلاهناسانیهمهان + ملیف ناناد.درادیلاناوت ون ۳ لاس رد ,دو هدش تقد یزادربروت
 دوبحیار ناربا یامنیس ردرتشیب نیازا « دیآيم رد شیامن هب نادرگر اک نیزا ملیف
 ءرفندنچ هورگ كب ؛ تشاد یشحاف توان  یلوصحمزاب هک «زا ریش زا یرتخد» تسحن
 یتورفرهاوج كي دراو هلابف یدزددصق + حرف و نامرآ نآ رد وب دوب ملیف انایدرا
 تضاسب یببل همهاهلآ نایب رد+ .دنوشیم . دنتشادیزاب یهاب

 یلاوجءاینرهس» خوشو لدعنا مدآ" دوشم شیک مه « نامرآ و لئوماس نایم»#
 یراک نینچ هب تسد هلداح .دب را هک هاب هنخیریپ موادع یاهیراکمه هلسلم كي تدو

 نلرگیدهپ .تبسن هک «یعیطع ثقم» .ن زیم «تشادهمادا شیب لاع دنچ نیمه ان هک دع

 رد یرتشیل یننوشخ و دراد یداتسا تمس یاههیمز « زبیل» رنات ردنایکیچاخ
 هک یناوج «نامرآ» تسا هتفهل شلامعا . شنوسن رد .دوب هدرک هیرجت ؟ر یشیامل
 حراخو «نگیو» دوشم شدب لاععا یادف تشاد یتسد مه هماشیاع
 ۱ زور دم یانس یاایپ ردیدنچ ات طی

 هب شنورو اب

 كرد رد ثداوح هارد راهج

 نی رتهب زی اوج «یاهلحملا
 دون ز ارد رمرگب زان هناد

 ب تس.یعیطعلالم یهتنالد هک ی رتخد.ه ربادنب

 و واک تانش وه هک دش هچ +

 همینا ر «یگ دن زیارحام»نتخاس
 یاحمشتحمو درک اهر هزاک

 تفرگ اد وا

 رگید رگیزاب مه نیرو... «یلاد رهقاددپ
 , دولت

 هنطن ناربا یاهنیس هکبلاهلاس_یلع
 «درگلو» زا یی ثداوح هار راهچ ؛ تب

 . دیآیم باصپ امنیس رد ینطح هلن

 ناوارفیعم «تسخن یلهو رد نایکیچاخ
 صتنكينکت رظن زا ملیف نیا هک دوب هدونن
 برون كمکی ملبف یاضف .دشاباتلاد یرتک

 . دوسب راک یابامروخرد یاضف , یزادرپ
 «ششور هباس» نایکیچاخ ۰ رابنیتسخن یار
 .دومن دراو نا ریایاهنیس یزادریرو رد ار

 اهتروص هب هک ریز زا یرادریرون هژیو
 «نیارب هوالع ۰ دینخبیمزیگنالوه یلاکشا
 نیعمرون عبانم هک تشادشنوک نایکیچاخ
 اههحص هب دذحاد یل رویه یعب . دشاب

 را یاهحح 8

 یارجام و«یگ دن ز یارجام) 9 روت و .دوب هدلابات - تخت - تالق رو
 ! شش هتخاس زانو ۰ تشاد «تهج» حالطصاب یزادرب

 دوخنامزیاهژاننوم نیرتهل زا یکی ملف
 یمدنراد «نداوح هار رایچ» هتفرمهیور.دون
 مسیر ؛ بوخ یرادربلیف و یزادربروت
 ,یرارکتریغ یلاتساد , هات یلاضف حیحص

 كلم و نایرآ ارگ و مر یاهنژاب

 .دوب هدن باس ییلادرگ راک و بس یعيطع

 یلامنیم یمراو لاوبتف رد ملیف تهح نیمه
 زیاوج ۰ دن رازگ رب هلجم كي اطسوتهک

 ننرتهیو نایکیچاخ - ینادرگر اکن یرتجع
 نحردیانریمار - نامزآ - درم رگیزاب

 رد .دوب هزابوکد ههبهجوت ملیف نیا رگید
 تئاددوجو یاهصف طح طقف , اهل نآ

 ینفتاکن هکنآیب نآ سال و هک یناتسد

 یاج و دتخامیم ملیف ۰ دننک تشادداب ار

 هحم  ناکع تاضتقع هباب ار سرو

 رد راس نیسخ یاو .دندونيم سع

 مدخ تیاعر ژاپوکد «نداوح هاد راهچ

 شیامسزور ۷۰ 4 گپدرب امیسلیف نا

 ابو یوص - هناچود یفیفو
 ,دروآ

 تسدنسیش

 1 ید# ملیف زا یاهحص
 « زار و * یا موم ملپق

 شکلد یاهگهآ « «یدلاخ ینهب»

 یهلیف , نوخات داتفا هموسوپ . تخاسیم ار
 ابو تفرلیفانابد هب ۰ هجیتن رد .دنک هیهت

 ویدوتسا نیا ریدم «نابرولطاچاخراساناس

 دود . تسنار ملیف كي یهیهت دادرارق
 زا و درک فینعت ملیف یارب كنهآ ۰

 تفرگ ممصت * تشاد تیئسح هک اجنآ

 و دنک هیهت یرتپ ملیف
 ایلام نسه رد «یسوواک كتشوه»«

 رد و نوب هنثگ زاب ناریا هب هنارف

 -یسملیفدنت - رکفنشور هژیوب سس تالجم
 یا یل ریز ار ناریایامنیس و تشون
 اسید رکلیصحتهک وا . .ایبوکسناعایل

 *«ینلاخ» هجوت دروم «دوبهنارف «كدبا» رد

 هک تساوخوا زا یدلاخ و . تفرگ رارق

 هدهع ار «یگدنز یارچام» ینادرگر اک

۰ 

 رادرپلف «سیروب» اب «یسوواک»
 .دوعن ملیف نتخاس هب عورش نامزنآ هتسجرب

 یاههلمح لیئدب ؛ یسوواک هک اجنآژا ابا
 یلامشد.نآ ربا یاهنیس هب تی دوخ رامشین

 .لهنای اد | رخآ تار ملیف تسناوتن ؛ تاد

 هزادنانآ امنس راک ردناتسد لماوع« هچ

 هب - ملیف هدننک هیهت- «یللاخ» شیپ
 .دتخاس روجم ار وا ان دنتفگ نخ هاک

 ! دنزمهب یسوواک اب (ر شداد رارق
 دان هماداریلیف یقباع ۰میتحم هاترصل»

 د۵ , درپم ژرژ هب مه ار یرادرسلیف و
 رس هچنآ و . داد یرایسب تارییغآ ناتساد

 یاهدانفا اب شیبتدشپملیف .دمآ تسدپ ماجنا
 اهگهنسبزا نان ملیف یاجپ اج ه دو
 دوبروآ تلاک و ینالوفع اههنحص . تشاد

 دن یلوخ یاه هبام < هباز ویهابر

 هتناوتملیف نیرد ۰ دنتشاد یرگیزاپ هاک

۳  

۳ 



 تا

 یرثوک ریگناهج : زا 3 ..توکسیالبب رد یمیدق زالوب یاهنادرگ راک 9 ر لبل و >انر امعامسا» اد وگتفگ

  هچ رگاشامت متسنادیم

 ار نامه « دهاوخ یم

 مدادیم وا هب
 اد رگ راک مامت رب «ند درف»ذ وفن

 یاهن 1 ۳ ۳ س و زا یکیار «گ رم یهداج» مه زونه ۶

 .تسا رب ذپان راکنا نامونآ ناکیجاخ لثئوماس یاهملف زا شو مک «ملوا ملبف هسب أ

 _. تشاد ربثات

 کیم فیصوت ةنوگچ ماهتخاسیر نه ملسف هک مرادن اعدا ۶# هراشا ۱

 ن - ۳ 1 ۳ ۳ ِ د « هزات باب 8 ۱

 ,تخاس یارب یک رزب یهب رجت , یتاغبلبت یاهملیف نتخاس ٍوع دهاوخ یاهجیرد « هر ب
 خ ن کار ی 4 رز ی فن ۳ ی اینآ؛ ناربایاهس نانوکنیپ یوهبدو ح

 0 .دوب دنلب یاهملیف رنرگنادتافو دناتشن هیئاح ردكیا 6«
 ِ 1 9 ۲ ۷ رپ وه هک اهنآ

 د رم زا یداب ز اما دنته ی هخنازاسماف یاضم وبا سس
 مدرع زا یدابز یلوجدار گیل دبو یو رهم 9۶ دان تا یه. دی

 . دن راد هلصاف هتخابو « دنتسه و دن هدول ام نیا دوجو

 ۳ ۰ هلمج زا ؛ دب هچ و بوسخ هچ « ناثیاه
7 

 مدرگی من زاد امتس هب « هعلاطم نودب ٍدع 1
 , مد رث یمن  سسپ . تسا ناربا یامیم یاهدرواتس

 ۱  تبحص یاب « هتفه ره هک تسث هارب

 در و یر تا دا
 ض ِئ یر 9 تسیندیش « دشاب هچره , میسریب

 2 یو رد نا ر بیس ماه ۳7 «یحایر لعاسا» . هننه نتسخن یار

 9 ۰ يملیف لا مس , ِِ و اهر ار یزاسملیف تساهلاس هک میدیزگ ر یار

 رث ید نانپ . درادن مه نتلگ زاب لایخ ایوگ و هدرک
 یفاح تب ۷ ۱ ح نم صحنم یاهروت نازاسلیف هلمج زا « وا

 نم ارف : هرکم هژرام یببب هک  -بلف رد مرکیم سم هتیمه هک + تام ناز ابا متخاس هه مارآ ی یاد زا ور نارب قو وئو کر ایا
 : 1 ۳ مدل ۳ 1 3 رم رک یاهتیم زا :وگننگ نیا رد ؛ یحاب, لستایسا

 , دیوگیم زورید و زورها
 : ۷ مارآ ین یاهلد« زا یب 8

 تسهج نآ زا رتشیل , .اتخاسل یملیف رگید

 ی : لا ربا یاهسس را صاح یعون یءرود رد

 دتشادپ سج داواکجک ۰ دناهدوناهملیف

 امشب . ناتلف ن خآ یراحت تسکخ هک

 نا رگ ۰ دناهدون ینفوم یاهبلیف یمدن زاس هک

 ۳ نامگ نا: دناهنشاذگ راک ار اعس و هدهآ ,

 ی ۳ ؟ تسا حیحس .ح هچ ا

 ِ بیل یاهلد» هکنیا زا لق نم 8

  مسب 1 وخب تکش و دیابب هدرب یرز «مارآ

 ۳ حف با گیدراک هب و متفرگ هرانک اتیس

 ِک ود امنیس زا مه نادنچ هک مقوذاپ

 ۹ 1 من مل وفتم نآ هب مه زونه و متخادرپ

 بربکر انک لیلد. نم ملیف نیرخآ تکو

 سیم میشم مامل فب . تسیل

 میهفل رگانابت هب ؛ هفبقد دنچ اسود زا هک دوب نآ یلسا تط
 هب هک ءان رک یاهیلیف یادبسک مدرک ح « مارآیب یاهلد زا لب

 هب نادیمطا اب و مدخ انشآ یزاسلین دهارخ یلوحت شوختس یدرز هب نارپا

 ۳۸ هحفس رد هشت یحایر لبعاهسا ۸ شورف رب ملف «ناولهپ ناهج» 6

 ًاتتس هراس بم ۲۰۰ هراهش ست ۱۱ هحفص ([]



 دنهدیمش راز گ امنیسهزاتس نارگشرا زک
۲*۰ 

و راک » مایف یهنحم
 ... «اهنا 

 ری وکرد هنداحوناحیه <
 «ناربا فرط زا ملیف نب ایارب *
 یراذگ هیام رس ناموت نویلیم ۳۲

 س ته پیک ۳
 حیم هب پک ۱ زاحبات ۰ د . هچ

 < را ۴۲ لقا دح جراخم : تسا هدش تناهدیدن یریخ «مقرتشم یاهیدپ
 طب -_ تب

  ۳ ۶ م ۳ 9 !.. یناریاشزر اب ملیف ام ۱ ! ۱ نم لک میوشیم یرادربیلیف
 بش وب 2 ۳

 ی نامک ن اب . دخ هنیش هآ و هس ثع رداچ اههد . دوشیم ء رگید یوس رد . تساهدرک صخشم ار دل رتشملوصحم پیکا راک زا یرادبد و و ۱ ِ ۱ نایامنیراد رملیف لحمزادنامشچ ۰ ميوشيم [شیحاص مان « اهنآ زا ۵۷ ره رم اوت ميئزا ءاهناوراک را یئاهتسق یرادربلف ب7 ۰-٩ ملیف ۱
 ی ۳ و جرس دیسروخ و ر رط رز رناچ لب یهو ب طم ناتهوگ رب رگیدکب خرس دیش مش فرط زا رداچ نندچ میشاب هتشادایلاتبآ و دارم

 هبس دث بصن دراد رارق هوک نا رگیزابزا رگید یاهدع هک تساهدش بصهن :اهناوراک ۱ یراد ملیف بیک 9 رس 2

 دزا هخوگ كب رد یاهدع .دنراد تماقا نآ دف و و عفو درگ رهب» مان هب مرخ زبس یاهفطم رد ۳۳ و
 دی ها به ره -ک  ِ مياهدس رن هپ :اهناخزینآ و یروخاذغ نلام « كرزب كي؛ یعرف یاهداج ی تادنبا رد .دوب رقم + ۳ فتت 9 ِ وه.ادکی مع صخشم  ناروتسر كي  هدش ینک هلول مک یارب ناهنصا ینرغ بونج یرتمولبک ۰ یه : بها کی , 7 ِ تاشدوس و .دنزاسیم ي

 جنامه رد ؛ نیئاب یفاک تسیز لیاسو ماعت و مامح ؛ شر راک خش !ریرادرملبق لحم « كر ق اما راد

 ودع یهحصلاب !ریز  تلع# !ریز هدخ معارف پیکا یانعایارب دوبور شیپ ۰ یناتهوک یاس 2 ت
 هن مک رد میر كي دونح . دوخ ناکنا ؛ ناهفصا زا یرادرملیف لحم یرود یاهلوحمرد «پیکا یاضعا تحارتل پک شیامن مچ

 - میم نم لیسوتا ن دراددوج و رتنک ددعتع یاهتنگرب و تفر شنایم زا هناخدور هک یاهرد نورد عسو و تسمه 5 5 ۳۳ 2 ۹ ۳ ۲ ه مریم یاد بوت یمن ؛ هدنیا رد ت ست هل
 معلق رظنن دروم مامتهدت یعس ور ننآ زا وایک و د یهلصافد . تشادرارق ؛ تشذگ ی ی یا ی رث

 دم . دیآ مهاف ک 4 3 ۱ ۱ : و 3 ءادط جد هناخدهر نایه ریس ین يج ی ۰ تس

 اینایل کیت ی تا صخش ؛ منق نیتخن نامه زا ۱ «ع راد .ملف ,یهلح م ..تسخ
 ی اد نوبلبم ۱۳ میل رونا لقاال « ناربا ر ابنیلوا یارب هک  ِ ِ 5 قرار  رم ن

 ِ ب « نییرود ریوروت ماجنا حیحص ۳7 هب دراد ملیف یهیهت يا حزب و 5
 دح . تا .یصختم دارفا یمدهحاب قراره دونیم اصاصضتخا .یناوراک لیموتا دنچ . تسا یتوعد , .تش

 _ک هم ب۵ 3 

 یتحویرایتخب «یناقشف جولب زا

 ] دهیم شزاو ار شکس ,ادیموب عضو ورساب لینوا رج 6

 سس هراس - ؟۰ و زا بم ۱۳ هحفس 0

۳ 

 ۱ ی ار



 ۳ ییامنیس لفاحم ردنونک مه #
 اب [ : تساحرطملاوئسند (نارنا

 كل وتشم ل وصحم تاب اعقا و ملیفندا

 زا فرص یراذگ هنامرس اب تسا
۰ 

  _ 

 نادر راک «وگر اف زمیچ» . دناهدنآ
 شر ؛مشچرب یاهری ثایع اب هاهنا و راک »

 نارگیدنایم رد ؛ رس رب یهالک و رصتخم
 شراد رملیفاب وگتفگ لاح رد و تسا صخشم

 , تسا

 و یلحم سابل اب «لیئوارفینج»
 دناهداتسیایکیدزن نامه رد نیزا راسلکیام

 ردقلآ .دننکیم هجوت وگر اف یاهفرح ه و
 ناشغارس هب رگا مطبهک . دنتسهراک مرگ

 -یمداعهلاوح زورهیل تجا رتساهب « میورب
 زا اداعت زج یراک : تهج نیبه هب دنهد

 . تی هتخاس نامتس

 رانک رد , ناشیاههاگتس اب نارادریادص

 شوگ رب ار اهیشو و دناهتشن یسروت
 هکنانچنآ يلیف نیا یرادربادص.دناهتشادگ

 و دوشیس طص هحص رس ؛ ميديش ادعب
 . دوشیم هتشاذگ ملیف رب زین ادص نابه

 ناسبز هب یاهدع « ناتساد یانتقارباب
 یمراف نابز هب رگید یاهدع و یسلگنا

 یگتسکش ابو تسد یتح . دننکیم تبحص

 یسیلگنا ثاب و نایز یسراف كي یهرواجم
 دوشیم طبص بنر ت نامههل زین نابز

 نامتد نوچ ۰ رادوریگنآ رد
 هب ۰ دیرین ملیف نادرگراک و نارگیزاب

 سیمملیف یهدننک هیهت«زمایلبووملا »عارس
 بسک ملیف یمرابرد وا زا یناغاللا و میور

 یاهملف یهدننک هیهت زعایلئو . مينکي ع
 یاسروز ؛ یوسنارف طابترا نوچ یقورعم

 زایکی و تساهدوب اروتاروتاروتو ینانوپ
 ودیآیم رامش هب اکیرمآ برجبناگد ننک هیهت

 ترالغن زین اهناوراک یهیهت روما ماعترپ
 .دامادوب راتفرگ زین زبایلیو هچرگ .دراد
 .دک ی م نشور ار یساسا تاکن , هلمج دنچ
 وری و دون ميسریمتساوخیم هچ هک دنادیم بوخراگنا
 دوبهدرک هداعآ لبق زا ار شباوج و

 نویلیم ۱۳ دودح ملیف نیا یارب»
 هاجنپ روط هب هک هدش دروآ رب هجدو رالد

 شرسگ .تسکرش فرط زا هاجنپ

 اکیرمآر د ملیف ینف یاهراک مامتو , دوشیم
 ملیفیهیلوا تاک ر ادتروما . دریگیبماجنا

  سس اس

 اریز تسا هدش زاغآ شیب هام ه دودح زا

 . دراد رگشلیهایس اهدص هب جایتحا ملیف

 دنتسه رفل ۳٩ هک ملیف نارگیزاب رب هوالع

 نتفا یارب . دنایلاریا اهنآ زا نت ۲۷ و

 فلنخم طافت هب یاهدع ۰ نیشنلبا دارفا

 حایتحا دروس دادعت اب و دنتفر ناریا

 نلا رد 4 تسیتدم اهنآ و دندرک هرکاذم

 یلاتشقاهنآ زا یاهدع . دناهدخ عمج لحم

 سک ر تیتح و دنایرایتحب یاهدع ؛ دنته

 اهنآماعن اب . دنتهاهئآ نایم رد مه جولبو
 هک یتاناکىنا ر هوالع و هدش هتب دادرارق

 ؛ هدش مهارف اهنآ یارب

 «.مينک ی م نیمات

 ون تسرف نیازاشیب زمایلبو

 مهار ایلآ یاذغ

 سس

 ۱ هه تهنارتسا لوفشم لینوا رفینج و نیزاراس لکیام : ملیف یهحس تثب 8

 ود (تسا رتائت رگیزاب و نادرگر اک هک) شراک هبا دوریم گید یلوم ه و درادن

 منع تلع هب هک دنتسه وگ راف زمبج رابتسد دسر

 نا مگیراب بلغا و اهرکشل یهاس یئاخآ و دناهدنکارپ وس ره رد ؛ ماشحا

 یسیلگنا .دایز هب ملیف یناریا زورمآهک یتمسق رد .دنوخیم راک محا زمماک

 وگ راف زعیج . تساهنآ یربه اد رسلیف
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 هچب قورسصبنارگیزاب ز دوشیمیر

 دی وگ یم نایما رگ و اعیفر ب « دهاوخی و نیراراسلکیام ؛ لبنوا رغینج اهنت ملیف

 ح تک م وگزاب « رگید نا گیزاب هب اهنآ نیئوگی نوئنآ .دنراد یزاب هدنزومآهمبرف
 او .گند هاسه اب است تسا زا مس

 یمالخن هاگناب تب لثع وسنه زین یقوتو

 ۸ , ندارد اهنآ ابو اما دریم رس 4 اکی رمآ
 : دوشیم یرادربلیف هک یاهحصس ِ هک . در ۳

 ۲ هب طورم یاهتسف و دنرادن یراک لحم
 ؟باب « لینوآ رفینج , تسا یمومعنالپكب 1

 (ناودناوت . هدنزومآ ههیهف و نیزاراب > ی یدادربعلیف یرگید یاچ رد اهنآ

 خرج یوم دنبآيم ن هبت ي دوخ

 هیقب ها گک اصیفر هکر

 ها سه دوخ اب ار شکچوک رخد و گکس « لینوا رفنج

 .دنامنمدبمه یب هک تسا هدروآ

 لدبكب «نیئوک ینوتنآن دمآات *
 .دنکیم یزاب وایاحب یحراخ

 ٩ لینوا رفیفج یاادت لولشه اهرسگنل یهایس ؛ هنحس تشب ...

 امتیس هراتس - ۲۰۰ هرامش - ۱۳ هحفص (]



 9 و 0

 سم

 موس > مهاوخیم 1 لک ی رد []

 سا لوخ تیام : مع ی

 هلب : تنگ
۳ 
 نه نوج راطتا ر ان ۰ یک

 بت هرس رت (زف ادم شوخ ناک  روهط ت

 ۱ اوسرار «نادوسح» هدمآ زیگنا روش میناخ

 ۱ ددرگ ربو دنک

ِِ" 

 مح و دننکیم یزاپ مه و دناوخیم مه و دنکیم هجلاعم
 یخ نیا نسناوحب ناسنچ میر بگم هک

 ار يناورا نارادیپ مه هک یناکدناوخ حب

 دنا وخیم یلجم
 ریگناووخ یدوزپ» ددفدوب اتخون هک دوخیم نشور هدربین هک دنراد دوجو یناگ دننا وخ 1 یگدنز زاک

 ادن راد حایتحا رتشبب هجلاعم هب ناثدوح

 | رج منا دیس

 هئا نو گانحآ اپ

 دع ادمذپ ناگدشاوح زا تحصس 8
 بس م» ها ریخز رای

 نادمواج یمطحب» ۲ تدوب هتشون هنادرع

 * دنک یم هجل هم |

 :قدو بیط رگ لک ۱

 یناوز لآ راپب
 لثلا برج

 1( ینوس

 اوج دوخ رس

 مسیح 1 اعد ماتحم ناگدنناوخ + هم رد اشیا 8

 هک دوب هدمآا «ناجرم» مناخ دروم رد یربا تحوب
 ۱«دنکیم یزاب مح و دناوعیم وح ۸ ناجرم» : دندوج هشت

 اب و دناوخیم «یچ» دینامرف فعل :لاوئب
 11 (دنک ی م یزاب «! یچ»

 هزیج» هده اب و .اناوخم « ریچ» هبه) :پاوج
 1! (دنک یم یزا

 دناوخب زیچ همه 4 تل یک هدناوخ)

 ۱(دنکب یزاب رچاهع اب و

 دوسجو یناگدنناوخ «یگدنز رد :روک فوت
 1(دنک یم یزاب .دناونب هکبا زا رتشیب  دنراد

 حس

 اباتهز دولوماه م: ندروآ هایم اب .احبآ رت
 :دیهوپ .هتفویم ,ک منکیم درانا و مزيکیم ام نانیاح

 «دنا وخره ,یلجه مخ با

 مه هکیما «بانهز دولوم) ؛یتاگر زاب ینگآ

 قزح ارد ویدار رد مه هدناوخیم یلحع مه بتناوخیم
 ۲( دهدب «نوج» مه و دا ری

 هک تا یلوبدار نامه هایرد ویتار) دییوآدات

 !(درادن نمک یارب یفرح

 یابم هدرب تنپ رارسل ؛لصعم هیحاسم ثاپ رب یماطاطح

  نا ربا دعاوخ+اوسر از «نادونج» و دکیم شاف ۱

 ۱هدرک

 دیک مضصن ۷ز زی

 (!)هتیو ماجنا لاح رد نآرريا یامتیس هدرپ تشپ رد هک
 مگنا روش هیاح) :یمسجن یاهر

 ۹ هج +

 تدشب و دناهداسپا مه «نادوح» زا یهورگ و تسا

 !(دنتسه ندرک یدوسح لاح رد
 19(تسا «بسک » عناع اجبن فقوت) :ولبات
 یاب هدرب تشب دیک حاروم زا افطلر ؛رکذت

 اور زسگنارون مناخ طسوت هک دینکن یدوسح ناربا
 !(دخ دیهاوح

 یامنسم هدرب تشپ دندرا ار دوح) لملابرس طب نیو ۹ الا
 ؟(!نوجخآ :تفگ «ناربآ

 ناربا یامبس هدرب تشیرد هک دیک نییعت) :هلاس

 1! (دونیم ناتیدوسح اهیحب هک ت سا ریهچ

 هک دنراد دوجو ینادوح یگدنز رد) ؟روک فوت
 یدوح زیگنارروت مناخدب مه ناربا یاهنیس هدرب تشپ رد
 : (دنکي ع

 دوس و رث و اح هک دورن داتداب هنلار ؛یروآداپ
 !(دناوخیم مه یلحم ,باهز

 دسر رخ .هدن ,یکانتناوخ زا
 ویریولت وپهار زا هایش یاههنارب یو .عالطا ۷۰ هک
 ۱«دوشیمن شخپ

 !(میراد ار رکشت لامک همانرب دابرجم ّ) رکشن
 ,ینم ناگدناوخ مامت ما شاک۱ :تطتح

 تحس اددحح 8

 1! «دوب

 نر شخپ هب « ایجیاههنا رن سا 5 خاههنا رب نخ شخب) : تزاو

 !(رد پیبح یاههنارت دح زا شیب
 و هنارن دم دب انلطل) :یناگر زاپ ییگآ

 یگند هتب رس هک بسح
 یادت

 1/دیلامرف هچو دونم شخب

 ,مدرک نامیشپ ار شدوخ مه « ایی مناح
 ! ار ام مه

۹ 

 مارک ادا ینتسب مبدا

 سو

 د دهآ وضا ارم یک کبد مد

 رد وز هچ باک اتطل) هنا رجاع یاعدنسا
 ۱(دنرپ تاباپ

 بات یم هک تساجنیا ):هت رتعم

 هنارن كپ «میدش هتسخ ابابیا) یناگرزاب یمگآ
 ۱! (وش بیس زا

 ینسود «هدنامن ناتیارب یقمر رکی» هک ااح و 8
 مکب راکچ :موئپ هدنن بوت ما رعیم تشک م

 *تنا بوخ تپادع

 هلب
 ن

 متحد ۳و

 تنگ
 ژون نوج تک ۳9

 دوج «یشا راظتنا رب دا ۱

 *تسا هدیس رغ ۱ ادس_ثرح ناکد نناوخ رروص تبع

 التساد نیا راگنا ما وخيم ردخا یلیحا "یر
 !!(متون مه رط لوک رث ۶

 نا



 ۳۲۲۳ ۳ سم ان

 ی

 ! یمدرمو فیطل نادنم رنه اب زیمآ نط رادبد #
 - شون زاد- نازورف : یراختفا تک رش اب هک دنراد دوجو یناگد نناوخ ؛ یگدنز رد
 !!دناهدشاب «دسا »ناشدوخ یور ناندوخ

 -ت ییسات طابخ نسج ّى یتابطابط زیگناروش یمناخ ندیتاپدیسا یارجبام زا .دعب !ریخل ام و 9
 ه

 مویراد یورب «میره مپ

 - باتهز دولوم - نادب واح یفطصم  شوگ و ک تر

 نسح زا یاهسانرب ۵۳۰۰۸۳۱ : دتیدج امان رب

 یر ۳ (قروساک یشاناعابح

 سیلپ اب مه سایت هک تسا رولعج 2۳۰ »#۳
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 ونوم دراد نیلوک ینونآ یئوگ 8
 دوتیم نانوب ساشرس نادرم یاهشعس لوپ

 لکیام»كيسالکر ثا «ینانوپ یابروز» را سپ

 رد نیلوک ینوتآ نونکا ۰ «سیابوکاک
 .هاسسیفف درایلیب هس « ینادویلوع

 هچرگ . دنخبیم داج «سسانوا»نانوپ

 یمن هدرسب سیسانوا زا یمات : ملی رش
 ملیف نیا رد نپلوک ینوتتآ تیصخخ و دون
 ؛ملیف تداوح یمامت اما دراد یرگیت مان

 رجب یسک ؛ لوا تیصخت هک هتتمنبارن
 . دراد دیک ات ؛ دشاب دنا وتیمن سپدانوا

 اب یناثوب دنعتورث درم ؛یساعوتولت
 یاسور زا یکی یموپ ۰ ینیساکار

 یمحاودزا

 اهنبا. ملیف رگید نارگیزاد و هدرگ ا رجا

 - ولت ردارب شفت 4 هلولاوفار : ته
 - ولت لوا نز شفن هب یراپسا ایلعاک

 بولت نارسپ زا یکی شقن هب تربلآ راودا
 یکر ووی لیک و كب شقن هب ما زلاب نینرام
 ,یدیساک زمبجشقن«ساکسسنارف میج و
 « عسقاو رد و) اکبرمآ یروهبج سیئر

 . ( یدک ناج

 هاش شامل یمداعآ ملبف هک ثنبا
 هک هسلم نیارب ناوتيم رتلاآ ؛ تسا

 یراشف اپ ؛ تسا سیسانوا نامه سیسایوت
 هه ننآ اب هک تسین صخشم لاح و درک

 ءاهبا رد لیدت و رییفآ يا
 ؟تسارهلپ هیجوت هنوگچ

 یلیچ «ینانوپ لوغ» نادرگ راک
 «نتگنشاو« نتآ مد ار نآ هک تسا نوسیا
 . تسا هتخاس ندنل و سبراپ

 ۶ تو

۳ 

 فورعم نادرگراک زدراودا كيلب

 !رشاءزاتملیف ۰ ینروصكب یاهملیف یرس
 ناج ار همانملبف .دزابیم «اهللک» مان اب

 مسلیف ,دناهتشون رترونولآ و ربیاهلبام

 ! ردنیساف یدیمان
 ناد رگ راک ۰ «ردبساف رلروربر» ٩

 شابزیسیلگنا ملف تخت «یناملآ فو رعع

 «یدیماان» «ملشفا .دنکی میر درسلیف ار

 هردلآ ؛دراگ ورد شنارگیزاب و دراد ما

 «نوسرلآ ردناکلآ ,رلگنسارکلو «لتورف
 ویراس ..دته یکی ودرانرب و نرک نرتیپ
 ار نآ رمیاتنام رتیب هخون درابوتسامات ار

 .دنک م هیهت ادراواب یناپک یارب

 امایارت یحوش

 حوهزاسلیف « اایارتیجو» 0
 رسنه نشج رد هک یراثآ اب ء نیاژ یون
 ینارباناتسود امنیس نایم رد « درک هضرع
 «رعاخ زاسلش رب هوالع امابارت ؛ دش هتخاش

 نادرگ راک و سرینهماشبامن « سیونهماسلیف
 رسلطاخ هب « وا راآ . ته زین رتانت

 و ناقفاوع ؛ شدرف هب رصحنع یاهلبج

 نشچرد هکناتچمه . دراد ناوارف نانلاخم
 وربور یشنکا وسنچاب شیاهراک , زین رنه

 . دک

 ارق یلاسف رد ؛ امابارت یاهبلیف

 رد هک نانچنآ دنزیم ماگ هنابارگعقاو

 ندوب دنب یاپ زل یرثا ناوتیمن ؛ اهتآ
 اب . درک ناثن حیار یاهنیم اب هصق هب

 راکهاشیاددع ار وا یاهبلیق « لاح نا
 .دننادیم یشزرا ین راثآ یاهدع و دنادیم
 یراثآ ناوع هب اهنآ زا . زین یخرب
 , دننکی م داب طسوتم

 راک نیک زاسلبف « زیا و تردار ک

 اب « توکس اهلاس زا سپ « اکیرمآ یامنیس
 نیرخآ اب یساسا یاهتوافت هک یاهزا ملیف

 یاصرع رد مدق رگید راب ؛ دراد وا راتآ
 ترپار یمزات ملیف . تل هشاذگ نیس
 ناسا هب هک دردارگنو رد یاهیم « زیاو

 هژات جوم لابندن ناو ترثار

 زدراودا تایل یاه لنلک
 وتاب لارنذ هل رمروحم را « رونزع

 ان رد اکیرمآ شترا روهش
 .دد رگ یه

 «ملاعقاشع نیرتگر زب»
 و ار شلف نرخ" :ردلیاو سج [0

 دزایس «مسلاع قاشع نی رتگر زف» مان

 هنون ردلبا و نیج دوخ ار ملیف نیا یویراس

 ته زسین ملیف تسخن شقن رگیزاب و

 ماد ؛نسک لوراک «ملیف رگید نارگیزاب
 نوسلداهلکباع نوتسلداهدیوید «سیئولود

 یلاپمک لوصحم ملیف نیا ..ته تسآ تاپ و

 .تسا متد نرق سکوق

 ار ناتیاهباتک :

 امابا رتیج وث یاهملیف را یکی شیامغ

 درب رود ؟ر ناتیاهلاتک » ما هب

 و
 رانآ ربا- یهعخشم « زین ملیف نیا . تسا

 یماملبف . دراد سکس هب یهاگن و وا
 امایارت ؛ شناهبلیف رگید نوچیه « ار نآ

 نارگیزاب و تسا هتشون دوخ

 وکسک هبوونناسوراهامام ؛ یکاداسیکادیه

 , ته یشابابوک

 ؛ملمث نب دزادربیم ناسا حور یزامزاب

 ار شاهسمانملیف هک دراد مان هزریردآ»
 یهو یلووت سانسور «اتیظود كنا رف»

 . تسا هدرک میلظنت شدوخ
 ار هیضق نبا یلک هب « «زریردآ»

 در دناوتیم حور كي هک دنزیم مهرب
 ۰ مسج یکیزیف كرم یالتحل رد
 نیل یالقت زا لصاعب شش . دوخ هدنز

 تابح ؛ وا نیدلاو و یفوتم یهچب كي ردپ
 نیا زا هراوبه هچ دهدیم یرتخد ه هزات

 قافتا دناوتیم یاهدیدب نینچ دنک رزاب
 طخزا هک نانچنآ . دنکیم عاتتما , دنفب
 تحت زیئزیاو تربار ؛ تل صخشم ناتساد

 اب ه لیلمت - امنیس یمزا حوم ریثات
 ۰ تسا هدون س ناسنا مچ و حور یفاکش
 ینوتنآ ؛ نوسماخرام « ملیف نارگیزاب
 دنتسه كب ناج و زتیکباه

 هرا هد



 « لمعزا هعطق ثاب »

 تسیاهزانملیفما «لمعزا هعطق كب ۲7

 تسوپهایس فورعم رگیزاب هیتاوبیندیس هک
 یاههبرجت زا رسگید یکی ناوضنعهب

 ار ملیف یوبراس .دزاسیم ؛شایلاد رگ راک

 :شدوخو هتشون لوکلبزلراچ قافتاهب ها وب
 رگیدنا رگیزاد .تسا ملیف لواشقن رگیزاب
 :سالکین سیئد «ییزاک لیب بلیف

 منرال رام و دیریسیرت «زنوجلرا

 رب رک اتلم «ار ملیف نیا

 دنک ی م هیهت رنراو

 زمیج

 دسه ی

 7۳ ینایک یا

 , « نمروف شولیم» یهزات ملیف
 مسلیف نادرگر اک نمروف شولیم [7

 لباوا رد ««هتخاف هنایشآ زارفرب زاوری»

 ار شاهژات ملیف نیبرود دیلک ربهاتبس هام

 «رفاک : مودریگ نح »

 تشذسگ زا لاس راهچ زایب تقاع []

 زسین نآ مود تمسق .«ریگنج» یاغوخ
 رد اهتدم «ملیف نیا ,دش شیامل یمدامآ

 ات دوب هدنام فقوتم یلپالدهب ؛ینف یهلحرم

 نادرگر اک «نمروبناج» یراشفاپ اب ابوگ
 ریگ نچ .دش شیامن یهداعآ هرخالا ؛ملیف

 رد یاهزات تعدب « نیک د یرف مايلبی» رثا

 نتخادرباب واملیف .دوبراضتحاهور یاس
 «لکرد و - ناطیخو نسج ,یلنساب
 تل رد و درک ایاب یلاجنج . تافارخ
 و تفرگر ارق امنیس خیرات شورفرب ملیف هد
 رد یلاهملیفیرس ندمآ دیدپ ثعاب «هوالتهب
 .دش هیعر نبا

 یکش ؛رسیگ نج زیمآتیقفوم شورف
 یزاملابند جوع یبرد هک تشاذگ یمن یقاب
 اما دش دهاوخ هتخاس زیل ریگنج یالابند
 یدامآ لاسراهچ زا سپ كنبآ ,هلابند نیا
 .تسا هدش شیامن

 و دراد مان « رفاک» . مودریگ نج

 شقت هب «ریلبادنیل» رگید راب « نآ رد

 شندب مد یناعیث حور هک ینلاوج رتخد "

 ۱ ملیف نیا .دز .اهاوخ
 » مان تصش یاهد لاکیزوم

 سس رو لکنام ار ملیف یوبراس
 نوبزیولت یارب «لیوثن»

 لیوشت» 2 یاهبلیف زا یکی ممصم

 ملیفكيترومهبار

 مت هکنادچن

 ۰ لیولن ینوریولت ملیف

 كهرسشقن رگیزاب : زرجیم یل 8 ود؛ ملیف یلصا ءازجا اما دوشیم هدافتسا

 یکینورتکلا فورعم درم ۰« نیتسآ و یتس» یفوب عقاو رد و دش دهاوخ هتخاس

 شئدرم » رادسفرطرپ و روهشم لایرس رد
 نیا رد یزاپ لالخ رد « «یرالد نویلیم

 تک رش زین ینویزیولت ملیف كي رد لایرس
 تسا هدرک

 نیا دد ۰ زرجیمیل وب دهاوخ
 لایمه یسیتسا

 تسود هک دوخیم رهاظ ماتیو كنچ زابرس

 شایکد و تارود

 . دوشیم حورجم ؛ یگنج
 لاسود هک یمیتا ز هیچ

 كي؛ تلکیس روتوم اب یگدنلار یهثداح كي

 «تسا هداد تسد زا ار شیاپ كب و تسد

 زرجیم یل یکدوک نارود تسود شقن هب

 . دوب

 زمیج اب ملیف

 ثاسب شقن هپ و تسا ی

 تسسرومام كيرد :

 رد شیب

 1۳۷ ناهجنویزیولتنتنآیور

 ینوی زی ولت ملیفتاب و «زرجیمیل» ۳
۳ 

 شا رخلدیهلداح ؛ دنک یم ,یزاب

 ناگدنزاس هک تسا شیب لاسود

 رگیزاب كب ندلایامن حورجم یار ملیف

 دنکاب هتشادن یزاس رهاظ هب حایتحا

 عقاو رد
 هدش ثعان

 لولح . دوشیم رهال : تسا هدرک لولح
 رد یوسخ شرورپ هب ؛ ینالعیش حور
 :یارب شوک و دن یطتفیخ ول یگدنز

 | شقن «رجلفزئول», دوشیم راآ شاهحلاعم
 قیرطهب دشوکی م هک دراد ار كخزیناور كي

 هجلاعع ار وا (ریلنادنیلز ناگیر « یملع

 دراچیر یرگیراب هب) تنومالردپ و .دنکیم
 دونیم رمسهاظ یشیشک شقن هب ۰ (نترب
 ات دراد ترومام ناکیئاو بلاج زا هک

 نالبش یوخ ؛ بهذم هب نتسج لسوت اب

 یکام .دنک كاپ ناگیا مسجو حور زا ار
 نیا رد مسگید راس « زین ودیسنوف
 بنج نیتسخن رد هک یلقن نامه هب ملیف
 رگیدرگبزاب . دشخبیم ناجچ « تشاد ریگ

 شقن هک تسا رئوج لرا زمیج : ملیف

 . دراد ار وموک و ک
 ترامه مايلبو ؛ ار رفاک یویراس

 دراچبر قافتا هب س روب ناج و هتشون

 یارسب , تسا هدرک هیهت ار نآ رردیل
 نیسع كسزوم هنوکیرومویلا ؛ ملیف نیا
 تسا هتخاس

 ایلمع , دوب هدرک لوغثم دوخ هب ار

 زا یکی « ینهاریپ
 هک تسا تنارگ یراک یاهیلیف

 دو رف رو نیرتفو رعع

 «ملیف نآ رد شزابه و دن هتخاس ۱۵۵
 دون سیل رکی نوت

 رد هک یمزات ینمک لایرس

 ملسیف یزاسزاب دوشیم هتخانویزیولت

 نسپا من , تسا «ینهاریپ ریز تایلمع»
 ملیف رد هک یشقن هب سیئرکی نوت ؛ لابرس
 هب اما دشخبیم ناج رگیدراب ؛ تشاد روبزم

 هب یرگیزاب « تنارگ یراک یاج

 یمدنامرف شقن رگافبا «نیتسآ
 یمداوناخ»لایرسرگبزابالیق وآ . دوب دهاوخ

 لابرس  تسل صخشم زونه . دوب «مارآ

 رذ « ینهاریب ریز تایلمع»

 .هاوخ ءداد شان یک و دونیم هتخاب

 تلارگیراسک و سیترکی نوت , سکع . دش هب ار «ینهاربپ ریز تایلع» 8
 * ینهاربب ریز تایلعع» ملیف رد ! وورعع یدک نامه ؟ دیریوآیم رطاخ

 , دهدیم نارسگ امت اهلدم 4 ۵۰ یاهد رخاوا

 ناج» ۲

 ینابرد ریز

 تسف .اج

 ناش

 ! نوسکن دراچبر یهرابرد یلابرس

 زرواپ ینافتسا و «سچیلرا ناج» زایلور 8

 ؛ نوتلتت زیئول سس نویزیولتیا و ,  یتمق هد لایرس كي تروص

 !وسیچ . هددتسه یدلس طوبرم « لاپرس نیا ثداوح . دوشیم هتخام

 زا یروهمج سبئر یروسهمچ تساپر .نارود رد یاهعفاو هب

 راد هدهع هب نویجبشارگمزب و هل هیکیت دراز
 ناو تبار م نوتریار فیلک ؛ زدرامور

 « راد ربملیف»

 دولکن اژ و جارب درارژ ار وبراس .دنته هسب تسیملیف مان هرادرسلبف« [7]

 یلاپمک لوصحم ملیفنا ..ناهنشو تنومارت رد هسک «تنوما رثدولکن اژ» ینادرگ راک
 .تسا ایسلک ینآ «نآ نارگبزاب .دوخیم هنخاس كيژلب

 یلابریدولک داژ و كورتود كاذ «ودرا ریز



 « دیما» نآزاسملیف یامنیس رد یشواک* زاسملیف تاد یهدن ورپ *

 یالاکسا یاربارد دناب امطق هک ) یرنیسو

 یاصدفاک و ددلراگلافا رننادیم , د اسم

 راکبتسد (! نرکی مسک
 رگید تنادیع زورعا لقاالاند ريمامیس

 سرابیورهدابب

 هچو امتس رد هچ یرووب دامرهق نارود
 ۱۰..تسا هدش یرستایدا رد :
 ۰ هّ ِ

 وزرآسدنهبیافآ یاریزین اع و ۱
 هبتسد یرتش شیباس شاکباهک منک ی ع

 لسقاال ات دندزیم نتنو یلامس دقن راک

 نیاب اتیقد «یلایسسک ۰ ملیف هک .دتسنادیم

 نارود رگید زورمل هک دزادرپیم هلتم
 رود« رود و هدش یرپ یرورب _داعرهف
 ؟ تسد رمان

 یاقآ معز هب) هک _هدنلاتا ار نی

 ناهجان » (یرهاع مس یاقآ , یرهاط

 منا «هناگل تخم امیم جیرات و اهنیس یعقاو

 یفاک ی لانخآ اهلعق هک ) یرهاط یاقآهب دیاب

 یاهملیف یوبراس همجرن قیرط زا یفاو ۳
 1 اهتسسخیرات و اس یعفاو ناهج اب فورعب

 ملقرد هک میوت رکذنم (دناهدروآ تسش

 بسطف و درد یگنادرم و یدرم یتاییک
 ناوتانومدوسرفو ریپ یکی,ناعرفویلادناخ
 اب ار دوخ بابعقاو دیوپ یرگید و هد

 هتکنناب *رصیق« و تس تسامداد تسدزانامز

 تسد هن بس نسیهل و دراد لماک فوق و

 هیوت هن و دنابيم لطاع و تراذگ ی م بس

 .درادلوفار یدقت و

 تالمح رد یرهاطیافآ بوتكلذعم

 الساک زوه «رصیق» هب یحفع و یلک
 تباین اب هکتآ زا سب داثیل تسا «رب»

 یویراس» و «یدوویلوع یقیسوم» زا تعارک
 یحسو جهوت تنی «ملفیس كن

 یلاحرد (دنهدیمناع هچیت نی( تدیسر یار

 «فیپسفیپ» تلاحل ار ود هک

 رک ذنع دناهنفرگ ی تسییاهخاروس فرط ود هب

 خیرا وامیتیسوم « امرعش « هک دنوشيم
 رگناكاو عود تاساصحا زا ولمرعع ره

 ره رد یوحنابلهاوخب سک ره و تا
 یره حالاعحاناههتخر نیا زا مادک

 یراسلئاسا دیاب راچاپ دنک یفابت

 « ..دوت ریگ رد

 بذوح

+۷ 

 هک ی لارذگ سابق زا دعب یرهال یاقآ
 قط) جراخ هدیدن هرم نانادرگ اگر

 اس لامیل وا , رادوگ وقورت

 ...«رصیق» یاند رثز
 ی برچست لبه رصبق رد یشایمیک یئامنیس نابز #۶
 !«هزیرغ» و «سح» یکینکتیهناوتشب دناوتن ات تسیرتشد
 ار شلبف یاهمدآ یسانشناور یئایمیک 7ووادوجو ود امٌبس
 . دنکیم هیجوت و دساتشیم اراهنآ ساسحا اما دنکیمن لابند

 یلایمیک ررض « دن زایم را رق رب یلابمسک

 ساق نیا را (!وفورت عن هو ) هراچیب

 دناودندت هنردم ود ره:دنک ی می رگ ه جست

 اهس دکاکچیه رسثا تحت ود ره و

 و کین هییک اركاکچیه راک «وفو رن»

 دنک ی م هسک ینامک

 ار « رتق» ملق ماهجهحج هک نآ لیلی

 نو ؟للدچ زاب و ! هفرگ حور

 د یلتف ملشودره

 یرهاط سنیع یاقآ

 ۱ هک

 هب ؟ لیلد هچ ه :

 رد (دنال)

 1 دریگی

 داد راد نناب

 رستسق »

 تروص ما رت

 یراک

 ممسافلتف یلاوجعشزر

 ءا رجا ردودراد یتواهتهچ»«حور»ا *
 ننا نس رز دوجوم ینافالتحا هچ هحص ود نیا

 بعق رب "ر ماهنا درون نیمه نی تسا

 هزوق بغ یاهلمف اسایق نم

 ی اعیار) هبآوتنخ و (ملیف ياههحس

 ۵ ملیفرمی و رتخد

 سست ]

 ارناوب رکادیب «نادایح

 هدیدن ار یزوقش هناتمام بن

 فرص زجب او هدرن از ییاوصم یو تب

 هچوک رد ملیف رسب و رتخد نتفر ها ر لمع

 زا هچ یا هنوگچیه اههچوکب ۳
 تخادرترلظن زا هچ و یئومضم شزرا ظاحت
 تا هتفایت ملیف ود زا هنحصودنلا نسب

 دناوئدرمكي و نر كي سفر هر سنت رگا
 اوج ماهنا یسج ثأت

 دنک
 هیجوتار یاهبابیب و ین

 یاقآ رینکت قاهج
 ملیف ینومضم هوجو ر زا یکی قرق رب یصس

 هب) هک «یرگ یطول» هیام رب دیآيم دورف

 ی مسف < مدح هدب (سییمیق
 اب نآ ندرک هنر رد

 تون رد سنهع

 د لکلاب سدیم یاقآ .۶ الوا
 یهیداسق تس كن ناوصعبی رگ ی لعوا شد
 رب .دنکیمت

 و « یسحد» روطب اد ۸
 ... دسانشیم «یزب رغ»

 سس

 ۱ هیدن .اسن  

 تأتس تلاح هچ نحل دین است اتچت

 بک یم دوخب یزیها رورعح

 رحخج ت وعت یناروعا»

 س ینش نیاژ خیرات رد درمناوج یهایسو
 فا ,د تا هتشاد دنمشزرا و رب

 هدولحم زا ام یاهیلول هقبط تیلاعهدودح

 سا هشاذگن رتارفاپ هچرا زابكي

 وار رد یفار ی : هجیتن

 ترت زایتمااب یطول میت
 *ِبِثب

 مدو هتفگ هدنب

 دناب یلماک یاس دباش رصیف

 ناز! شی امهعیاج «دنروخ» یلو

 سدنهع یاقآ
 یشاسا نخس نیا

 | ینییهاتوک
 سرعهنیزرو تراسج دیئامرفب هزاجب

 تلیلدروک تیاهن زا یشانامش نخس منک
 رگندتراعت هعماج دنروح مان یزیچ هک

 تاج لاح رد ار اب هعواج هک یتیعضو

 سس حرط العا داتار دونیم لمات

 «تس

 دامن وب ره

 و بتع

 ره رد هک یدمرنه ؛ماخ

 مسگا هدنکي م تیلاعف امیس لثم یجرخرب
 شال دسانشن ار نآ تیفرظن و دوخ هععاج

 دیاپ دنم رنهنوچ

  .اب مه

 : تس هداد حرخب تع

 هک دزا حرطب یحطسرد ار دوخ فرح

 رثالاسب یلیخ یمومع كنهرف حلب زا هک
 | قوقو نازیب هجوتاب گیج ترابب هاب
 | ۵اقآشیباتیپ یاهتضاق ۱ دما توت و

 سم اب یلکب شطابترا هک دنک تک رج

 ؟لنروخ»تخاش و «دنروخ» . ددرگن هتسگ
 زافوقو مدعو . سدنهم یاقآ نیا یمب
 منآ مع درد هب هچ یلیف نتحاس ینعی نآ

 تشادگ هچقاط رد و درکی عوقدیابودروخب
 حرشینعب هعداج هدنروخ» زا فوقو مدت

 یایند و تارا و تالاح بایرد یفاثک

 ۳9 یگدنز و راک لحم و یداب و یحور

 د*تسورپلسرام» روتفم موحرم یاهقوتاپ
 رد ۷ هک یمدرم ؛ ندیشنک مجرم جر#ب

 داو زونه شالاد لاس هد زا دا رفا یدماف نا

 متن هب رداق دنتشادمم رگ اهزات و دنرادن

 قسم هتک »ِ









 :زدل ونن ز ترد #

 زا یاهزاست یغان

 !..دیسر هآز



 و لهچ سرد كببا «درولایفوس» هچرگ [] 9
 ابیئوگ اما « دنارتگیمار یلانایم نارود « « نگلاخ هر

 اس و یتتساوخ نامه ارز دراد تكجر یگدزرلا 4

 ,تسامیلاب :یوارظ 5
 نوکاودونابلاتبا یاس لیسینامز ؛نرولایفا 9

 ارش تک و روثک نآ یامنیس زا صختم یتح

 هدناوخ ایلاتا یاهنیسخیرات زا یمسق ۰ وا رگا تسیت ۷
 . دون 1

 نارود رد وا . دش دنوتم ۱۸۳6 ربماتپس ۲«رد ءافو
 دوس ریگهنوک و یتلاجخ نانچ + یناوجون و یکدوگ

 تندونایزیب نیاب وت» :دنتفگی م هتیمه شرداع ورتپ ۰ | ٩
 قمریب لیلدهب هن .ایفو یاورتا اما «! یسريمن ین |

 شاهفرح هک دوب شنایفارطا اب داضت رطاخب هکلن ؛ شادو

 امنیسهبمدق «زدلونیرترپ »هک زاغآ نامع زا ۰

 نولزامهب ار وا نتسجیسأت , یاءرهجورادفر ؛

 نرخ هک ت باوخیم رایب زینوا . دديم
 اشنیس رد سکرس و زورفم یغای كي ناوتعهب ۰

 دس رجدسهتناوتت نونکات زدلوتیرنرب هچرک
 رارما نیمه طا دنادویب لمع یهباچ دوخ 1 اِ
 مدلویرتر "و درک ار دوخ راک رغالا لو
 تنا تای تس انتیس رد راتفا و 2 زا یاب

 اسنیسپ دورو یارب هک ناءز نامه زا تو ۰.

 نوسلرام تاکر نیت ه « نآ زا شیپ ح و دیشوگم
 ینوجهزیتمرس + سکهمهو زیچ همهآپ وتخادربیم دن

 قلخز ایلزج تایسوصخ نی : [ كدبالبنا هک یروط « تا

 نادافمشرینپ مدع مغریلع هک نآ پیحع و دم وا ۱
 بیجعودش روهشم هلیسونیمه هب زدلونیر ترب,مدر ۳

 تفرک رازق زین مانيحام نا زابمایقیهجوق 8
 ینیدهاک یاهثقن هیزدلونیر ترب هک دوب يا

 :نونکا اما درکیم تک رش «یکسیوما» اهماب

 یه زا هکنآ نش تل ليفكب یاربیراب
 .دنک یمنراذگ ورق دوخ تیبثت ۵

 هب گانیا +

 .دوشیم شلیف نیمود نتخاس راکب تسد یدوز سا

 !یلات (یامنیس خم رات زا یشخب . « نرولایفوس» "

 دش نرولایفوسیئافوکشببس؛ایلاتیا مسيلائروتن یابیس #
 د یهوار نیا «ایفوم رد ام و ردپ, دندسهایمن ار
 .یرگب زاب تشهاوخلد یافرح هب و دن درا و اس4

 : دوح و تخاهرب درک وگز اب شنانفا رطاهب ار نآ

 شفالسن وادلست و یشحو یلابیزرطاخ هب نرول ایفوس
 یلسخ ؛ یرگبراب رد

 هج بت

 و تفاب ترهش سکس

 ی هک یر ولعهب دشت هتخاش دور

 اس كي ناوع هل , شیابژ مادنا و

 كدلار
 رلماخهب ؛ ین

 هس ندینخبناچ رد تراهب لیئداب

 ناراسلهیهجو دروس شیاهملیف رد

 یارب «ینیقفوم نینچ .تفرگ رارف ایلاتب

 نوا یاهسحش

 یاممس رتعع

 تسدیسک رتعک یار هک دون یتبهوم راک هزان یهراتس كپ

 .تفاينتسدیتیعقوم نینچ هبناسآ , نرولایفوم اما دادیم
 هبتسرد رادنناهک دوبیتینافح ؛ وا تیقفوم : عقاو رد

 لیسر رادعج

 ؛ایلاننا لا روت یامیس نتارگ _جصل ناروت رد

 دچ رگ .تفاب تسد امنیسرد شایئافوکش جو « نروگیاوت

 ال دوب قفوم و هدن هتخاش یرگیزاب وا مه نآ را شیب
 یگتخب بایسا ملا رولت ناروخننام : یاهرود جیه رد

 وا یارب نارود نلا لعاک هبوین .دونهدشن مها ف افت

 اسب ایفوب . تسا «اگیسدویرونو» یهتخاس «نزود» ملیف
 یناصبا "لنسج نامز ردمراوآ ینز هب ددیشخب ناح

 .دنابامنايلاتی" یامنیس ردار نزرگیزاب كي زا زمگناترمج

 مسگیدیلبف .دنچ رد :نرولایفو هک .دوب ,ساسا نیفه رب
 ..دش رهاظ زین اکبسد

 ماگ تشففوم راونیور :ماگه نآزا

 مادکچیه.راک هزات ناگراس و تواغش یاههرودو تشادرب

 نروسلایفوس فاهصنا . دنتشاذگن یربثات وآ تیعقوم رد

 قیبطت یاهزاتیمرودره اب ار دوخ تسناوت هکدو ناجنآ
 تسایلاتی" یامنیس نامهوا : هک يا دننام تسرد .دهد

 ناجبع وا

 ی ووح 4 ودناربنولزامشکر زن فلس نوچصّرین ترب

 درکن اهتیسخش واهملیف زا سوصخبع ون كایرب رز وصحم ۱

 یتیزوناکیراک رتکاهک .تسانامه ۰ ,وایناکده بیتاما

 یگرپراتکیم : دنزیم شقن « .دنکی وا
 یهنالاب و یزوکم ینهاگن اب اتب# یاهو ربا

 زایحرط دها خب

 ۱ پل یهشوگب
 , وم زا هدپشوپ یاهع ر

 یهنادرمیکس لبمس اپنآ ونع هب ,زدلوپ ,ترب ! هلب

 یاهنرود نیا . تساهتفاب ترهش رگانامت ناز رظنژا ایم
 هکنانچمه , تساکیرمآ زورما یامتیب رب زدل ولیرترب فک

۱ ۳ 1 ِ 1 
 سان و تیصخش عون كي دن رد ار توخ ما. هیت

 فلتخم عاونا « شاهمانراک رد نوتکاو درکن هیقم لیف را

 هنفرگنرتسوزا : درک ناش ناونیم اب اهمانف و اهتیسخش

 ستمام یاهنیس) یدمک ۲ (نیلوخیاهف رب - یکسیوماز)

 فلتخم عاونا هرخالاب و (سومات) .یسلپ (روئدالگیب
 تسا یناضیسع وتنم پیت كم زا یاهنردن هک گرد

 شیاپهکدش تاب :ابنیس زد زد ونپ مترو تیفق هم

 تیک رث نآ ردوا هک یلایرب ,دوخ زاب رب وب وطع

 ياهدشیامب هکدرب گكرحت رپ ییلپ لابرس كي ۰ تناد
 _ك لایرس .هادیم ناتناتیس ره ار وا هارحت رب بین زا اما

 شرراهب ۰ وا یاهملیف یمدهاتم ۱ 5

 یالاج همه تیلاعف

 .دند مس يب شبرگب زاب

 وا زا . اکیرمآو ًابورا ردنرولافوب

 ماعو صاح بویحم جو رگب زاد ثاپ یاهراتس

 یلاهملیف رد یزاب راک رد نرولایفوس هک نآ اب
 صعاش یرگیزاب ن

 هک

 اوعهب ار دوخ« مانیحام نا زاسلیف زا

 :دوندرک تسث یلاهملشسنج یارب

 ناراتسا وح

 دون راکنشآ ام

 ار وا تسقاع ؛ ناییج رسارس

 . دش مه نینچو داددنهاوخ قوس یراجت
 كيچيه اما درک تک رش زینیراجت ملیفاههد رد .درولابفو

 دونهک هوالع هب تشاذگن لاذتنا یهطبحرد ماگ , اهن

 . تشالگ ی مهبام شدوجو ماعتزا اهیلیف نامه رد . زینوا

 ردیاهندخ تسناوتن نرولایفوسیتراجن یاهلیف ؛ و,ییارا
 .دنک دراو دم شه رگی زاد گابناوع هب يا تیعفوم

 رد شنا وا رف هست

 یاس یوس

 یاهندتیزابمههک دادنهزاحا یتح وا.تاهدو روداب لاجنح

 هب . دشاب نیرفآ هعیاخ .«ینایورتسامولچرام» ابن شررکم

 قورصم یمدننلک هیهت «یتنویولراک» اب جاودرآ هک ءزیو
 « الاتا و

 را یکی ۰ اهنآ یگدنر درک
 تسا .یلایس

 اکیسداباریئافوکش نارود هک نانچمه؛ نرولایفو
 یمدنهدناشن «رفس» .دوهارمه وااپ رحخآ هب ان. درک زاغآ
 ءاهلا- هک یرگیزاب.دوب نرولابفوس هب اکبسد لعاک داعتعا
 ناجمه وداع

 شاوآ را ترهخ متريلع؛درولافو

 شوماسخه ار شیبوپک یاههمزمز

 نی رترادباپ یا-هیگ دز

 . دنکی م رییفن هک
 ترگنهدسب ایلاتا یاس اهن ۰: نرول ایفوت

 اسب دندون اهروثک رگید نازاسلق نیا ؛ عقاو رد و

 تسایندناع

 زدسلونپرترب تیففوم رد رایسب یریثت « وا یلویزیولت
 وک هلذپ ؛ باذج درمكي تیصحخ و تشادنارر کادازابرب

 نارگاثامتناهتا رد ار یکس
 شقن نیرتهتجوب ۰ شفن نیآزونه هچرک .درک كاح
 دنکیم یزاب اهملبق رد هک تسا یناهتیسخت مارتا نایم

 ۳۱ هحنص رد هش

 مالک .كي رد و دا رحت

 ردوآ

 .امنیب هرات ب ۶ هزامش -  ۲۳ هحفص ۲



 و هه سم رس

 انآ ی همه قاطا فیرط رد
 ماسح رن یور

 هبآ و . دکچیم

 دونیم هنید نوخ

 نوح دلرزب یاههکت

 شوح شود یاهحارو
 ار ؛ جرم نوخاب شود یور

 یارد رس دنچ هک دادیم نان نوخ یدایز

 تسا هدخ كل

 دنامدخ هنشک فالعا

 ۱ و ز ۲ ۱"
 اچ بنود رب «لواب 0 ل

 نامشچ اب دروحیع میل هععدکب هرم

 هاگن اد قاطا ؛رطا ترقت و هبع زارپ
 هرجنجرانک ددزب یفرج کن وی دنکسم

 منختسم راک ندش ماعت رظتنم و دو رم
 یم

 -.- هحفص

 دهاوحم و هنفرآ ار شولگ ضعب . دنام

 دت سح یب شن . دنک هبرک

 ۱ مسچ هک دیس دنا وتیمن کش رکف هچ

 زا . درک یشکدوخ شنز

 تجلراث رتخد دک ادیب او شلاوتس بلوچ
 تسناوتمت هکنا

 چه شر یتکد وح وج يه دبات

 ماقشا یاب تف 1 و راکسا و هساد یر

 اکتمدخ وا زا سفرگ

 نوخا طولخم بآ للح كب هکنبا ز

 شرسو دربربم ماعح ریرینآ حاروس یوت ؛ر
 هد رگس لولاپ یورا و دکم دخ

 تسا هد ماجتا

 اعتس هراس ۰ هراش

 یور هک ار ینینوخ هچداب

 دزادنایم قاطا هتوگ ۵ شیاپ ا
 تدرسک لاپ لوفثم و درادیمرب یرگید
 هکر ولنیمه ... دونم قلم فک یاهنوخ

 هب ۰ تسا ندرگ یمن لوغتم

 ؛ دنکس هرانا اهیلپ

 تسا سعز

 هچ راب .

 یگرخم و نیدو اچنیا شا ج
 نیدرکیم ائاعل و, اپسلب

 ندسسآ

 هدوب شورف یاح همه
 لولاب رظن را هدل بوخ هنارف نابز

 دو شناراختفا وزج زورکب اهئبا مامت

 یار زیج همه هک تا اس دنچ ابآ

 : مه ایتخیدب ننا ماعت تعاب و هلن تخاونکب

 فرخ یراکتسدح ... هدو شر

 ۶ بی به

 یاد مح زیچ هه زا اهل

 یتقو بابرا هک نتفگ ی م
 * "ره سبرایب

 منه کن کنم ح اودزا رادل ون نز هب

 ۶سصحنا یراک هچ توسناب یوت تنایرا

 1 دادیه
 هحسمایوود توناهفرح زا متشاد

 لوسباهآ
 رتمرابن لیحتمتنوتن هگبد

 متک زیمنورقاطا دیهدب, زاجا
۳ 



 ردیانشا ایرام

 «نلوز»
 .. ؟ یدنیمن بآ ریش !رچ

 یاهو هکنیا زا سپ راکتمدخ نز
 بقع هداتفا شاهمشچ یولج هک ار شیخ

 هاسگن ده . دشنیم ؛ر بآ ریش دنزب

 درس هب هک دزادنایم قاطا هب یرگید

 عج رطاخ یتقو ... دشن زیعت شاجک
 ؛ دیوگسم هتش بوخ ار اجهمه دوتیم

 مولعم یرسچ «گنون الاح دش بوخ-

 یور هک یلاخ نادچ ه لوتاپ . یی
 ( ازور ...دنکیم هاگن هدافآ كن

 شتارطاخ و اهسکع و اهدما _یشز-

 یوسست ... تشادیهگن نادیچ نیا یوت
 لوئاب هک سا اههبهار سال تسدکت نادبچ
 زا ار اهبا مامت ... درواین رد رس نآ زا

 لوابیا رب هتبلا :... دناهدرک یفحم سیلپ

 چه و دییاب ار اهنیا سیلپ دون مچ
 يشکد وخ نیل ار یسطابتراتسنا سل ریچ

 لوناب و . دنک تبا لوناپ و اون
 هک تسا هنگن ار زار نیا یسک هب گره
 اب ... هدید ةیرغ درمکی اب "ر شنز زورگی
 جنرو یت حاران رسارس لوناپ یگدنز هکتیا
 شافارطا للاقع رد یلو دو باذع و

 مدآ ار وا همه هک درکیم راز یروک

 . دندرکی م روصت یتخشوخ
 و راکفا نیا يوت هک روطتسه

 : تسربیم « تلا قرن اه ها
 .. 3 نتفگ یچ هگبدس

 فرح یلبخ ناتندوب راکیب عحار

 ..- مش

 یناهگان یزیچ هکنیا لثم راکتهدخ 3
 شیج وت ور شتسد تعرس اب هسآ ی شاپ

 و دروآیم نوریب یناملس عیت کی ددگم
 : دنکیم زارد لوتاب قرط

 نیریگب ار نوت غبت
 .. سیت نم لاعس
 یلبخو ... ندید ونیا اهسیلپ -

 تسامشلام نتفگیم ... ندز فرح ناب جا

 یور ار شتتگنا دریگیم ار غیت +
 و شنز .. دشکیم نآ زیت قیث هل
 ... دوب هتشک ار شتوخ

 شاهفرح دمی دو

 غسیت لواب .! دراد لوناب یور کر <
 راکتدخ نزب دزادنایم شیج ِ ار

 # 

 ۰... رادرب ار نودمچ » ۱
 لوسلاپ روتسد هکیلاح رد راعتسدخ

 هتشک اد شرسمه « لوئاپ » ایآ#
 رد سیلپ ارچ ؟ تسا
 ؟تسوا یوجتسج
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 شرکف زا زونه دوب یاحا ره زا یلاخ : دن زیم فرح : .دهدیم ماجن
 ۴ تسلا هدشن حراخ دوبهدب ریالماک ور شندرگ یاهشت

 رکقو حور یندع یارف دوب هچره دکم عطق ار مدختس فرح لوفاپ
 دو هدرک لای یتحارات و من زا ار وا هعزمز دوریم نوریب قأطا زا هکیلاح رد و
 یرادقتم نویناپ نیمز ریز رد دنکسم

 دتسن هدافتسا اهتآ زا هک دون بو هتع نشور زیچ هعه هرحالاب
 ودنارب نولراع زا یدادع دریگیم مع لوا اهقاقما "زا یکن زا یکامغ كنهآ

 «لوئاب» زد هک یلاخ نتاعتراپآ هب ار مراول نیا دسربم شوگب
 دتسرغب دوبل هد (یلرو سیلوژ) «چوک یرتخد و حس تداوح ثاها نیا

 هسب !رثآ ادابم . دنک فرصت ار اجنآ و . یمشنایب تسا هدرک دروخرب وا اب ار
 دهدب هراجا یرگید هسسک قثع نودب یگباوخسه كب .. دروآ

 دهاوخ نامتراپآ هراجا یا رب« ننئوژ» هک دنادیم لواب

 داد زا دشاد هلاخ رد « لوئاب» هک دنکیموزرآ 0 نئوژ» و ... دمآ

 تلاح ... دتفایم هژرلب شندب .حبص شخبتذل قافتا یروآداب

 !دنکیم باتی سوه تدش زا ار وا درم یناوبح و یثحو

 ۸۵ جنبوا اهر ۵۵۱۱ ۸۱۵

 تشادندوج و دیس رتیا رد یلیلد ۰ دنادیمن

 حارو لخادار دیلک تعرس و یگچاپتسداب
 لص دراو و دناخرچیم و دزادنایم

 دایطا و یتحار ساسجا اجنبارد . دوشیم

 هنایشآ و هناخب هکنیا لثم تسرد . دنکیم

 . تل هدخ دراو دوخ در0 58۸۷00
 ۱۱25 1و

 هه . دزادن یم فارطا هب یهاگن مندی 6۳۵۱9: 2۳0۵م
 تسن « دندوب هتناذگ هک روطناده زیچ ۱۵۲ 11/۱۵۵ ۸اج هوم

 یتذل و سرت . تسآ هدنام یقاب هدروخن ال۲۸ ۵ و

 ساسحا هناسخ نا رد حص « ناو هک نا والااو ۱۵۲

 هدنز شحورو مسچ رن هرابون « دوب هدرک
 لولاپ مادنا ّشخب تذل راثف دلی . دوشیم

 نسریش یدرد راکفا نیا زا . دتفایم
 ۳۳ هحفس رد هیقب

 هست

 ردس ب ۲۰۰ هرامش بت ۲۵ هحفص []



 ..میاهدنآ وخ امش یآ رب

 : زیخاتسر
 رارق هلمح دروع ار ینالصا « یرهاط دب راب

 یهعاترور۷ رو رمآ» یهحفس یرحاطت دیراب ٩

 3و1 مچ
 دب بیم ار ینالسا انردسحم , یئوگتفگ یط ۰ ریخاتسر

 هیهت دوخ هک وا . دنکیمداانملق «رایعاس» لاررس

 ةتسا مدع « هدوب لایرس ن یناهتمف نادرگ راک و

 . دنادیم ینالما ینآ درگ راک هجوم

 رهن باتسک تداهشبیتالاصا سم امنیس هراس []

 بیرهوییدا لا سیمز رث . دراد هتیمر س دا

 تسین زاسملیف «درک تیاث اما. دراد یهاگآ هسرتاتت الت

 رهوج دقاف یتالعا. «!دنتخاس یراکر هل ار یک ره»

 لیلد نیا اما . تساناد یمدآ هچ رگا . تیا یزاملیف
 یاهنتسف نوچ .تسا یبوخ نادرگ راک , یرهاط هک دوتسن

 یعوب هدوب هد ینادرگ راک وا طسوت هک ل انرس با رگی
 دون شزرایوس ۳

 : نایک ٍج

 جم تاب و نه تقی شب یا هدزبرغار ینا ربا یقیسوم ؛ نیسح هلانیما

 و < اند » تاب رظن 2 9۳
 سا هب یونارق یرتخب « منع یا ٩ تساملیس رکیزاب بح .تربو »۰ ها خ

 هک هک "ذوب فتسم 000 ۱ (5 ها ۱ نت لک حوکحم ما یهود کد ی ْ 7 ۲ ۰ ۲
 كن ... یه ن

 ح ما ۲ تسا لسا اب قیاطم کیلقتمب ونشیمیتا ربا یفیسوم ناو هرورمآ هجنآ هک ت

 7 و تلا یاب 1 1
 درلد تربانم لکع : دازورز و یغطعل میسک «نیسح» داتا : اهیس هرات ۲] ۲ ۱  ی 6 ۳ ۹ 1 رادلگ یشاک : شوگ و 8 چیه

 تب ماح ناو : هگنز یلگ 8 ک : 2 وه ی و« رف یر وا کمد نا
 یرشلاخ : ینا ریت زاده 8 بوم با هک شی هد ۲4 مش ۶ هد ,یده
 وجه یا رب كالاف رتس هات وک دق ثهآ : كل 8 زیحاتسر ناناوج ٍع

۰ ِ 
 سا ی ۳

 1 ۳ نهآریت : یئاسیررب 8 یخاتسر اب خاتسر نانا وج ه ,خالاب
 ۱ «تراگ وب ی رفمه» زا ِ سن د زر ی هو

 كل رم اب ملیف دادرگ راک) روم ترلار . اربخا 9 3 * 1 رجآ هعبن : زیگناروخ 8 نانا وج
 ازاک» فورعم ملف هب یهاگن ۷ ات هداتفا یاب 4 هیاودد رهو ره 8 عراوند ذغا الی « زارفرس نیحرگید راب؛ شیپ یهتنه

 5/0 هلد : نرفآ شون 8 بح
 تراث وبی رتمهتک رخ اب لبق ایل هک ملیف ننا . سیا هو تجسم

 یسلب یاهملیف دودعم زا , نون هدش هنخام نمگ رب دنرگبا و

 توئیم ۲ یویراس هک دزابآ یمن ۱ | و و ام 1

۱ 
 یحرش معحتم بی هک تیام راک دلام

 مو دود اه یاری یار و تر نیبرودآهچب ردزآا
 دآو دات مولعمات اع یا رب هرومشلب ؛ امنس هراس 8

 ار كلاف رب و رجلف

 گرا ۱ 1 حر اف مه هییرشنمان . دخ شوعهبرثن نيا ریددرسینق و !رچ .کنب»
 سیسکو دورپ هرانود زا رفرس ینامز رگا دال # تفاب رسسقت

 شن رجلف ربثول و تراگ رد یرتمه تسعخخ كاف

 دذ يزد رطاخ هب هک رچلف زیئول . دنکيم یراب ار سگ
 دها وخنجنیا شعب تیز یرگید مان مهزان .دیاد یرگید

 یهرناح ی هتخاف یهنایخآ 9 راورب ملف

 ال ی

 ۱ دش
 ماش نسه رظاح هب (ربخا

 : داش یهعانهام
 0 دون هدش

 : وآ یمداکآ هک ی اهرباجات دش یی ۹ : ترا رخ قامتمن را ام

 د دوب هدرک وا بیصل ( یسکگنآ 0 ۳

 * تبحص ناراگن ربخاب ریلول هک یتقو

 !زرا هاگآ راک » مان هک ار رونزم ملیق

 ِ ثالاف رتمب ربارب رد نم دق

 و نم ندانسنا منکيع رکف و

 یلسح « اکنالبا زاک یاهتصخت

 ایمر د لا رق زا هعناجنآ
 هشت ر

 سگسیهماهام ثب ۳ ميلاسخ وح اسمراس (]

 و + درگنیمن :هدا ما رح یطام عدس . نا ربا يا
 لا ربا یادنیس مه رگا : هک د نکس تار ۷: تاعااو ار

 مک رد لکتم نیا .تسا جامم
 هک وا زا یبلق « هچوت ٩ و حس ینسس :یلقک

 ریا 3 ی ۳ یا ردام هکت سا احت را طباوت رد لکشم . تل

 د و . تسن راظفتنا زا زود تادج !.. هناک و وک تنطیش 3
 .مياهدرک ایو تسد نا ربا یاس تکس و

 ءزامزاب تمآ < دبدب (رکتالیاراگ



 درک مهاوخ جا ودزا یدرم اب نم

 فلاخمنم یرنهیاهتیلاعف اب هک

 . دشاب
 هع دنراد هدیفع اه صب

 عایق دوسبزیولت رد تایلوپعم رهاظ سکعرب ۶
 اب نم یلو دشاب لوپ یب زا اصیترم رطاخ نا و یتسن كينزوتق
 ار ماحا مات مرناح سیرود لباقم اب نویزیوقت رک دو

 ۱ - یراد همهاو تخس اهسکع
 نییذب ن لوبق ار ناتفرح

 دیدزيم  ایند ناگدنناوخ نیرتسکعت+ زا ی

 اهدرم هب تبن زین یمک هتپل
۱ 

 من هک یناک مات.ماءدش بچ مراد رس تچح

 دخ مق و

 2 و ورد هح نرود یولج ندش رحاط عقوم ! ۶

 تیام 1 مباسعآ زونح / « هبه یم مدوجو رد ساره ایدکی نوری

 چت دیاش تمف رظع 5 اب یم امقاو ر کدو زا هک ارچ دزد

 ؟نلاهب درب ی ارو و اهروتک 3ورپ

 ۳ یم هچ یک مچ و دننکیم هدرمزپ رز متروص رک
۳ 
 یصب یارجا یار اهیلیخ 9 املاقرق هک مناديم مهم یارجا رز

 روفمچ . دنریگیم دارنا (ریمح هب اهکرهآ نه تسد زا *س5۶+ 6
 یو خار جک

 هسب شکشق یادص نآ اب هدنناوخ نیا د را هناهب رازه اب هک ار
 دزادرپ یم «.... دمآبش» هنارت یارجا هریک سکع و مگ 5

 لا ناونعبار دروم كب نیا هتبلا ۳ ۱ ازم 5 ارم هک ک اب من توف بقا

 مدرک رکذ دسر یم بصمت اپ دننتشيم

 هک یک رگ ً ۱ رت كف یلبح وت ساز
 تن ۱ 2 ناههایف ردقنیا ارچ . ی تربیوصت

 ۳ ها هک د 5 ۳ ۱۷ .دینک یم تم

 | یناهک 3۳ یگدنز اهنت هک تسا ر. دج

 ۳ 7 4 9, ینکیم

 سس ا۶ هدننا وخ ک ۰ لاسهمدودح

 هنارت نیا رک 1 3 ۰ نلا مرولغم ؟ , یلایبت ارچ ۰6
 ۳ : 9 یقحاب اب تینادج زا دهن ارچ هک سا
 و ک .. یداتنی جاوا رکفپ

 ونم لا ود زا دمب هک میدک س یط دیهاوخب ار تا

 نت کلا سا هم ِ 2 ء,!هتفگ یکدن زیر ك لاتدب اترم قنع

 ۰ نک تردهق وخ ارت
 "۳ مایت یاراد و دیهفب ارم

 ۳۲ هحنص رد هقب .
 ۰ كاپ زا نم 1 دشاب یار«

 ۱ »۲ شاهزات یاهفرح واریمحب

 شرا زگ
 ونو 1۳۳ زرد اههداوناخاب امنیس هراتس نارگشرا رگ #

 . دناهدز ف رح انس (۲) ۰

 یاههمان رب یهراب رد اهب رهش لامش
 ؟دن رادیرظف هچامنیسوینویرب واتاا

 اهیرهش لابش دیاعع و ر ,اکفا

 . نو زیولت و امنیس هرابرد

 میوريم رهش لامش هب ۱ : رگید رور

 «وآ یهلاس ۳۸ رسمه « نایدا رم رذآ نادایحب رد ار ینامتراپآ مودیهتبطثان

 یهسارب نیرته ار «دوبزبولن و امش یفرسصد ار نامدوخ و ميهدیم راشف یعرف
 یرابرد یدج یلیخ هکدنادیم ینویزیول  تاسنوعد لخاد هب هنامبمص . مينکیيم

 ؛ یلاریا یاهلایرس زا .دنکیم تحب لئام : دنتنه یتیمج مک یداولاخ .دنکيم
 یاهلاب رسزا و هدیدنسب ار نا رفیحاصناطعلس متاس رقن رسب ثاب هک ناوج رهون و د

 رابخاهب .دراد تسود ار دولک كم ؛ یجراخ ناصهیم مه یرگید یاقآ .دنراد هلاب
 یهسان رب هک تسا .دتتعم و درادن یهجوت .دریگ یمرارف شرپدروم مهوا هک تساهت

 یموحن زا یهاگآ یارب یراوید رایچ .:هداوناحیهلا ۳ ردپ : نایدا ممیداه
 تسا رثوم رایسب اهاچل تسرن حیحس با وجنامیاهلاونس هب هک تسیک ننج

 تویزیولترد هکیئامنیس یهدنژومآ یاهملیف اد توللپان داجیئاد لابرس وا . .دهدیم
 روط هب و تسا یضار دونیم شخپ .. ینویزیولتیاهدمانرب ۱ ك

 یامان مس نویزیولن 4 دراد هدیفع یلک رطاخ هب ار وبلک ۳

 هبنشچنبیشزرو یاههمان رب طقف و درادن د تسودشرللود یادم و كلاف رتیب بن

 اه رو بارد و تسانابز دو ول یهععج و سو رگا ار یلامنیم یاهلیف . مراد

 ۳۳ مم رد اه هداوناخ مان نوچ هب اما متيبیم هاب یگداولاخ و یدک

 با نکس هلتیهمان رب نیرته « رابخآ « نیرطن
 1 مهدیمل تسد زا ار شندید هک تسا

 ۱ هبه لورم ن راد 4

 ی دوبل شش دره و هداوناخ

 امان را نب را (دراداههچب یو ر یسب رثا

 دا زح رفیاههعان رب دته یورو یاه

 فرح رنک وا نوچ هدش رتهب یگ زان ۳

 نود ولت اههداوناخ جیرفت اهن , دنزیم
 یگداوناخیاهسج هک دسک ی عع ر۱ و تب

 رها یلمح + دوش انتح اههنانر

 نسیا یاراد هک یناربایمیدق یاهبلیف
 !رچملادیمل امض , دنهد شیامن تسا هنح

 شحب زا لعف : نوب بولت و ام یهمان رب

 تم .تسا

 دنکي م توخد ندرک تبحص یارب ینلود

 مه یصوصخ شخب نالغاش هک یلاح رد

 نو رتتیب نوا بول یتزرو یاههمان ب هک

 ۲۲ هجنج رد هیفب

 ابس هراتس ۲۰۰ هراهش .- ۳۷ هحفص []



 و ساخثا رهاظ دایز ینوگانوگ هب یعقوب « بنا

 یلخادیاضف رد یعونصمرون زا ميهاوخبک مربیعيب« ءایشا ۱

 هک |ریتالکشم ٩ تشزنپآ تقیفح دعبو . مینک هدافتا

 | تارثاات میهدیم رارق لرتنکتحت دروآیم دراو اب رون
 میلاوتیم هک یراک نیرتهب تقیقحرد ابا. میوش هجوتارتآأ
 دورتعیط الثع مین دیلقتتعیبط زاهک تسا نآ میهداجنا ۲

 ربیقتأر دوخ رون هقبقد هب هقیقد و , تعاصب تعا- « زورپ

 .دنکي م لح ار تالکشم زا یرایب دیلقت نیاو دهدیم

 ۶ ی ناادد دیشروخ رون رب یعونصمرون تبزم اهنت

 », دسیلو ميئاوتیم میها وخس هک تدم ره اریعونس» رول هک

 تمام رظندروم هک ار یلومعمریغ یرونتابیکر ت ونک |

 ۰ مینک داجیا هموبرمیاهدحمص یارب |
 ۲ - ۴ لکخ .  یارباما تساهجوت لباقتیزم نیایتراجت رلنن را

 نتفگبجایتحا دنرادن رایتخارد یدایزنامز هک یلاهرونامآ |

 سرود هب ار هیمآ تسب ددعو مينکیم یریگه زادن» «دشابهتخاد ناگملاچره دنناوتیم یعونصم رون یاجبهک تسیل 5 6 6 6 6 8 9 6

 یفرطزا . دیآتسدب هاوخلد هچیتنهک دوشیم ثعاب میدنبیم . ؛ب اریعونصم رو ندرب راکب و دننک هدافتسا باتفآ رونزا |

 یور یگنرمک یهیادرادنرارق سو ردرون عبنمهکنپا تلمب دوست زا هدافتسا لاح رهب .دنک لوکوع یرورض عقاوم

 صیخنت هکدروآیم دوجوب فارطا یاهلکع و تروص تل دایزتقد و نیرمت « هلصوح مزلتسمیعونعم

 یزب راب .م : همج رت
 . دژاسیم نکس بفع یهنیمز زا ار عوضوم یاهسرود قیدات راسک زرط راکت عقاو رد

 وسلجرا هک یاهدرمرو زاار اع یاکع یاههورج یزاملیفرد تفرشیبهاراهت , امامیا هخومآ اریراد سلیف ۳ ۶

 هداد ناشن حلعس ار تروصاریزدرادیم رذح رب دوجیم مداد دون اارتشیب هچره نامیاهبلیفنتخاس رد هک تا نآ
 صیحشنادج الماکبقع یهنیمز زار عوضوم ناوتيمن و  لساوصعزا یضعهب دیهد هزاجا نیاربانب . مینک هدافتس

 دوشیم هدبد رتشیبدیفسو هایس یاهملیف رد هدیدپ نيا . داد ناشندنربیور اراهبلیف ميلاوتیم هک یلاههار و نوگالوک متنفه لصف

 یهیمد رد اهگنر بیک رت اب ناوتیم یگنر یاهیلیف رد ایب یلاکشارون لرتنک - رون شاتدیوازباختنارظن زا و ممد

 !دزپامتنا ولج و بقعینیمز نیب كتر توافت ای و بع ؛مینکب یاهراشا - دنریگن امرب یعبط رو زا هدافتسا
 اشن فاذیعق ژ هگب درگ ۲

 یسدغ هب هی هد ولج زا یزادریرون هسک تسا رو نیا .درادیمهم شتتامتیس راک رد رون
 , هم ات 6 ِ 2 نه ودوخیم ملیف ساح هحفص یور رب ریوصت تشاب
 ۲ زایکی تاوتیم هک تیام یای یولچ ردمار نیدچ دنرگیصدرب یور رب ملیفشامن پپسهک تسا رول

 ولهب زا زادربرون .دزک باختنا یرادربلیف ماگنهب اراهنآ . یسلع جیه ميناوتم دشابل یفاک رون يتقو
 هوم فع هدوشیم ثعاب ولهیزا یزادرپ رون

 عوصوم هب یدعب ۳و یدیکات رثاكینیا زنانی دشاباباسرد

 سنادرم تروصندادناشن رتنثخدروم ردارتکا و دهدیم

 ورسنخد كي ندب یاهیدنلب و یتسب ندناباعث رتزیگناسوه ۱ 78 دید !متلاع نیا ردیلافویو لخادزا امو دتسیایم تسه

 رسیوتن ) . دهدیم تسبیرتبلاج ربواصت لببق نیازا ۴۳و یرادنوح یروندیارخ نآ ردیرادرسلیف زاو

 لب
 (۳۱ ۱-۰ هرابش

 دراد دوجو لاکشاكی یزادربرو هتبرط نیارد

 بسانم !ر مگارفاید ابآ درک تقد دباب هک تانا نآ و

 نلاسب یمگارفایداب وهدشهداد رو یارب اپ مک زاب اههباب

 1 میرب راکبارتلاح ود
 رادطست .دینک ی م ر دیشروخ میتتسم رون رد رگا ار ِح راک ۰ ۰

 ؛بجبتن و دشاب دایز یلیختسا نکعمیگنر ملیفیارب رو
۱ 

 چ رو متسسابدک یلاهنیرود رد یتحس- میهن ماجنا
 تروح رد هک تسا یکچوک هبرقع دنتهزهجم كيتاموتا

 5 «دینکت یرادرملیف» هناشلهک یتمالع یور رب روت ندیک

 تا ات

 رون تپمهل هب ار ام هک تسا یفاک لئاسنیامامت

 رد اح یگدنز ملخعا تمسق هکنیا تلمباما دک اشآ یزادرپ

 یماجوتنآ تفیقح هب میراد راک ورس رونابو تسا یرادیب

 لباق ءایشا دراد دوجو یلاشور یتقو دینکیم رکف مینک
 ۴ فارطا رد ایند رد هک ار یزیچ ره رهالن هکنب دنک تبور

 تسیثنیااهنت هتیلا اما تسا نیمه هللم !رهاقن /

 تا اب تست سس

 اب و تئاد ميهاوخیسانما یاههباناب هک دوخیم نیا ۳۳۳ لس اسق ار ءایغا هک درادن ار تردق نیا اهنترون
 تسا لبلد نیمهب . دیآيم دوجوب .لیفط- رد یئاهیگنخو- ۲۱ - ۱ لک 8 فا رطا رد ایلد رد هک !ریزیج ره رهالن هکلب دک تور

 یا داجیاب (رون هدنکسکعنم) روتکتفر كي هک و اسهناسنا ندش نایامن یدوحت . دهدیم ربیفت زین تسام
 « ملسف شیاهنیهدرپ كی دشابدیفم یلیخ دنوستیم ننا رداک میهد رارف رس تشیرد ار دیشروخ :درتهیگتب ریز لماوع هب ءایشا

 لو 0 انیم هژ زا روت تل ۰
 ناوندنا تیم همانزورقروكياب هچراپهکت كي اب - یمیدق (یجروم) بدیم هوس واج زا روث تااح  عونیوم هب هیواز نآ نحد رون هک یهدبواز +
 1 2 هد رداک میهدرارق هژوس فرطکی رد ار هایشروخ 8 ۳

 رب رک وب (ولهیرون) . دبانیم ولهپ زا رون تروصنا ۱ جم
 هزادناای و تساعیسو رایسیراد سلف جم رگا ۱ .دوخیم هنیبا 6 یرو تدلس ؟

 یعوص روتکنفر زا هدافتسا یاجب « تسادودحم اهرونکلفر یایلب * ميهدرارف دوخ ی 2 دیش و تساهاتمابب 6# یرون كر هونههروکدفر زا داف را زا ؛دب هک ميهدرارق دوخ یولج ار دیشروخ 8 . .تساددشمدبب انک كنر - ۲

 ثانرز هکی ئاهراوید التم دیدرگب یعیبط رونکلفر لایناب (روسب دصاب تشپ رون) . دباتیممژوس هب تشپ را رو تسا دروس ه یرون میقتسم ریغ اب ميقنسشا -

 یتوئمار رو هک ابرد رانکق اهیاهگ هخت تیازامافوت یسلما تیعضو ؟نیلا نیییدونحم یابی ۲ ۰ تل هتف رگ را رق هنافسا

 عفاو هدافتسا دروم دننا اق نیا زا هدنک م یر باختنا تلاح ۳ نیازا یکی حوضوم هب هتب راه دوجو
 روم دننا وتیم لبیق نیا زا و دننک م ۰ ار ابا د

 ماگهمناوتیم هکدرادنوجو مه یمراهچ هار وخیم

 2 . یتقو اب تسا هدمآ الاب الماک نامسآرد دیشروخ ۷ رهن
 بّع زا یزاد برون هدرسک یرادرملیف زیل تساهدمآ نیلاپیلیخ بورغ ماگنهب

 باک - اهیدتبم یارب مژوس تشیزا یزادربرون - مینک داهبیل ار یموصخم یاهو
 "۳م نیا هکنیانمض . دیآیم باسحهب  رتیلاع حس دد رو نتان یارب واز نیرنیو تیعفو نیت

 د رظدافسا دروم یرنه یاهراک یارتالوصا یزادرپرون رادرسملپاساراپ پچ یاههاش هب رون هک تسا یاهیوار
 ۳۳با هداتنیارب یصاع قلق تقیقح رد دریگیم  /یتلیلد نیهودوتهجارم ۲۵ لک 4) ۰ دات ۳

 . درادن دوجو ینییزسن و الابار یلصا رون عينیلخاد یزادرپروف رد زوج

 هک ت سا نشطم ردقتآ شور نا نت هد رارق نییرون ۹
 اب ایو دراد كيتاموتا حنسرونهک ینیبروداب

 باتیم یرون عبنمزا هکار یرون ناوتیمازجم حسرون سنا یسدخ لحاد هب محازم یاهروتساکها زا یتح
 ۱ | #۲ دایب مگا رفاید هزارلا تلاحنبا رد و تفرگ هزادلا .دنکی م یریگ و لج
بیرقت هژوس و دو ها وخ بمزادنا كيناموناحنسرو طسوت هک یساکعنا رول س

 ۱ د اب هونیسهزوپکاردنا» ا

 ۴6 هحفس رد هیقب شكيتاموتاربغ حسرونطسوت ۱۶ شرو یع

 دنوش

 اسب
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 جم: زا
 رطاخپ ار « یبالوم نیمار ٩

 دیهش بارهس» ملیف ود زا ی
 سیم «عولب» و «تبرغ رد»

 یشاح لاح رد وا یلصا زا

 یومع طباور یهیمز رد ایق

 دشابیم هرثه و بانهرف
 كي وا ییرادرب ریوصت یهوبش رد

 صحشم ؛ ربواصت ندوب هچرارکی
 یکینکت یاه یهاگآ ؛ نآرب هوالع و
 راسکنا شیاهملیف لالخ رد وا ییباب

 رسین یهاتوک یاهبلیف «ییالوم "
 زا دتراع ناشیرت فورمم هک تل

 هدولآیاوح ریثان» ؛ «ریش بأس ر

 «32رمصقر» و « یرترب یاهبج
 هام تسق رد هتشذگ لا یو

 شیاهنب نارهت ملیف یهر
۱ ۳۷ 

 نبا رگائامت یا رب هک ینادیم

 طقفو « یتسن ییانشآ نادنچ ی

 «تسبرغ رد» ملیف « هراونشج
 شیامن یدوب هدرک یرادرب ریو
 یلاهلام و تدوخ هب عجار ی

 بچ مه و یدسلارنگ
1 

 مراد لاس

۳ 

2 0 

 یهسردمردلاسوب, ماددنآ تک

 ابنیس یرادرب ریوصت سرد

 یزومآ راک یءرود لامهدم

 لاس تشه تبم نآ زا
 ؛منوب ملیف تاغیلپت راک رد

 یپایپ روشک نیا نویزیولت ر

 متخاسیم یساسا نوناقحیرشت
 وهقیقد ٩ ۷ 4 تدم هپ

 وتاکن اپ ار مدرم و دشیم ی
 اجنآ زا و . درکیم اتشآ تک

 یتافیلبت یاهملیف نتخاس
 هنیمز نیا رد نم «
 هلمج نآ زا هک متشاد

 یتعنص تالوصحم یهراپ رب
 . میز

 دیهش» اپ هک «تبرغ رد» زا شیپ

 هدرک یزادرپ ریوصت نابلآ

 متشادن لقت -م یراد
 ایرت نیکنس یاهراک تلرج ن

 یراهربریوست هک ییاجنآ زا ۰
 تدع هب زورره و « زور مع رد

 ملیف یاج دنچ رد دیشکیم لب
 هنش دراو ملپف هب ییاهفعط ۰

 نترک برق 95
 تا زیچات ی

 درفشن لا ۱۳ یی مایناوج تدع

 نارها یامنیس نارادربملپف اب وگتفگ
 سس

 دنییار زمرف ج درز « یمآ یلصا كیر هس زین یزفلاوج دوخ یهبون هب هک متخاشمج تسا رداف طقف نانا مشچ ییالوم یسصاتوت یاهمایف یاس ی
 و یص همجم تصخ كایرحت اب عفاوردو رابح یهمنت» مليف لثم , دتساد ته ارد

 رع ابر نآ ندیدپ قفوم ام هک تس ء ییلیمحت یهدانناپاپ مکح هک «ریش
 ۱ روطب بسع ود ايرحت اب ال و تشاد ملیف كيتکت یب ادنیس یبردم رد
 ۱ مادکچیه هک دوشیم لصاح یگنر هسصم یور هنولا یاوه ریثات» ملیف

 ترورک هس رگا . دنیب دناوتییل باما ه>اسم یرس ات لماط هک یزترب یا

 و دیفس زیچ همه دوش كيرحت یواتع یناکن هب اهنآ لباقتم باوج و مدره ۷

 مينيييم هایس « دنوشن كيرحت الصا رکا مق و دتشادن عالطا نآ هب عجار السا هک

 گلنر ود طقف نم «صقر» ملیف رد -ك يماج ديمحت یعون نایب نه

 طفف هک مدرک باختنا ار یبآ و زمرق دوپ

 ی هسک «گرم صقر» م عب ملیف ۱

 رد درادن تداع ملیف زرط ن زیدب هک ميرکيمس « مدوپ هتخاس ناملا رد مه *رثا

 شرسکف « ملیف تدم هقیقد هدزاود لوط راک تفریم شیپ هت ی یناتس طخ هیلع
 ملیف ناتساد هن ؛و تسا كنزهپ فطعنم طقع رظتم ردقنا۱ اتامت هک پیت رت نیاب منک

 (یعوسعو یعیلع) یزادرب رون 8

 رادرسسریوصت ثاب راک رد هزادنا هچ اب و

 هچ یزلدربرو راک رد وت و تسا زوم اروت یهدینع رتثب ملیف نیا 8

 1 یراد یک و هوش تفرگ یمرب د امنیم رد كنر هب عجار

 ون را وست رطن ریال وم هب تدوخ روص .دو كار اب یراب یتو و

 ۹ ادن دوچو یعوصم و یعیط بلطم نیا زا رادرب ربوصت كب ناونع
 » ۳ ؟ تسیچ

 .اهفرح یهدیرگ
 رصحنم یلمتساو كبس و یصخت تاب رظن اب یرادرب ریوصت هب نم

 : دشاب گنهرف اب رادرب ریوصتكب رثا نوچ مرادن داقتعا

 -یم نادرگ راک هک یرب واصت قيرط زا ارشگنهرف نیا دیاب
 . دنابامنب ,دها وخ

 ۰ یلالوم یرادربملیف اب تلاث دیهش یانخاس «تبرغ رد » 9

 ...مهد هارد یرت نیگنس یاه راک
 ». ۲۵ هحفص ۲]

 زاد رسملیف یبالوم نیمار
 ... «غولب» 9 « تبرغرد»

 تسا نیا مه دشاپ یرگید زیچ اپ و
 ریوصت هک یجایتحا قباطم دیاب ار ۴

 لشلابرض كي « درک راک و تفرگ د

 ته رون هک اجره» : .نیوکیم ینالآ

 یکیرا رب و رون ندوب . « تم مه هیاس

 یکیرانعقاو رد و + درادن دوجو یربوصت
 تروسبار آهک تساملیف ككي رد ییاشور و

 دووآیم ردیکینسالپو (مسجم) سللباق
 لکش نآ هب(ماخ داوم) ملیق تیساح یلو
 _.لثملایفس ار باتفآ يعيبط رو هک تسا
 یح اب هنکمطبش وری و تردق نامه (
 نناد رارقاپ ار رون ميوخيم روبجم هک
 یگدنز رد هاگ و ۰ میهدب فیفخت «رتلیف»
 هک مينکیم دروخوب یماههرظنم ب هرم زور

 رداق ام متچ و ۰ نثور مک. رون
 نودب ۰ تح نآ ننپدب

 هنش

 برود هکنآ

 نیا هجیتب رد و دئاب نآ طب هب رداق امنیم

 ملیق یور ردات « درک دیدشت دیاب ار رول
 دوخ مشچ اب ام هک یلکش نامه هب زین

 4 اهیز !درپرونهتوگنیار

 رد ملیف یاضف تمدخ

 یاب ۰ هرادن یجراخ
 دادمتیهدنهدن ان هک) هباس دنچ دیاپن نیا

 دیا رد مينيبي

 رد هک یعونسه روت

 دهوحو « تسا «دع ۱ ًا

 مشج هب ملی رد (تس هم یاهکنارود

 هرسن رون زا اههیاسوحم و , دروخب

 مریسگیم ددم (رادنییرد یاهکفارون)

 ار رون هثیمح اصخث نم یرادرب رون رد

 یگدنز رد نوچ , مناپتیم ملیف رب الا
 . دباتیمل نیت ءاگچیه روت ید

 رسیوصت لپ یارب ول د نابگ هب 8

 رصحنم و صخشعیلبتسا و ثكبس 3 اوتیم ر ادرب

 هکنبا ایاتفرگ سیر اهر ریوصت رد درفپ

 را نتنمآ ردتدخرد ناده یرادرب ریوصت

 ۳ ۲ تسا زاملیف

 روس هب سس ییالوم

 تساو كبم و یسحش تایرظن
 ِ ۱ نوچ مرادن دافتعا

 »رب بوس ن

 اب یرادرب
 3 رپ رسحص

 زا ار شکنعرف نیا دب تاپ كنحرف اب

 دهاوخیم نادرک راک هک یریواصت قیرط
 دناب امشب

 لوا هچرد رد رادرپ رییوصت كي
 راکورس كينکن ۷ نوج ۰ .تسارگتعنس كه
 هک دتم مه ینارادر ریوصت یلو . دراد

 یک عالعا كينکت زا و « دنزادرپ ریوست»

 راک ییوق كانحرف زا نوچ یلو دن راد

 یویام یبرط و هنربیم «ره نادرک
 زونم هک) یملیف دروم رد !ر نادر راک
 رس هب هدننکیم طابتتسا ( هدماين دوچوپ

 دن راد تیحجرا یگنهرف یب رگتنس
 «تبرغرد»ملیف هکنپا هب هجوتاب 8

 ددیفمو هایم ار «غولب» و یگنر لکه 4 اد

 ۳۵ هحفس رد هیقب

 ایت هراتس سم ۰ هرابش



 دازژآ نویی رت

 روتامآ نازاسملیف رکفب یسک

 ..تسین « ناتسج ولب و ناتسیس »
 ینف یاهکنک و یلام تدتاسم زا و دمآيمرب رد 8

 دیرر ویمل عب رد نابا هب تشه یاس هب هک یناناوج .دتسیل مک

 رتمک تنه یاهملیفیمراوشچ رد هال روس قشع
 و داتس یاه 7 زا یناتن و ما نلایسوب یر . تیزاسلیف 4 قتع

 یاهناوج هکبلاح رد ؟ارچ تسا نانسچ ول ؛ مسارم زا یلاههناش اجعباح هک ناتسا

 اب تحز رازه ات یزاملف هب دف دراددوخ ردیصاح موبر و باذآ و اه

 ؛ ناسنچولب و ناتسیس

 را راشس ناتنوجو و

 روتام

 دنکس هبهت یملیف دوخ حراخم یيا روتامآ نازاسلبف یاایسون .دناوتیه

 رته و كهرف تدخام هکنبا شلیلد زا ات دیآ بابت ه و دون طبخ ناسا

 اهلیف نیا ۰ تسین هژادنا نآ هب تایصوشح اب اع نطو مدرم « نآ قیرط
 دوش هئارا

 نانسس روتابآ

 هیین یدسو ربآ تروع
 ازابلیف رکف هب

 گخ .. دیشاب ناتچول +

 «تعفر» « ته»یراسلیفب یرایددع رد نا زصلیف

 مسا هب یزیج « ناهفصا رد

 ...دزادن دوجو ۶ ناناوح رتأت»
 مه درز ره نا ۳۹ت نااتراک یاهتاس هک رته ره ناهنما

 دوخ یار یاهمانرب فیلکت حفر ه زا اهن هل هزورما دراد ره رد ابری س

 هود . تننهدنزا هچوچیچ هک دنراد هنرع یار یریچ ون ره ییمز رد

 و دنیآیم /طارع تدون یلاخ ضحم یتتا ترسح رک رزین شیاهلاوج هک درادن

 هک تگ: به . فوریم و دتریب يا". -دنذوسیم یرتا صوصتب یرنه یاهیلجق
 ابا دتسن دادعسا یب یناهنص یاهنارج هناپ ایاسرهخ راد هراوشج

 | اهدادعتل نیا زا هک یهاگتد نآ و دس ۰ تشاد تک رش یشنام یرهش ره زا

 یاسهناوج ؟ دناداش ارنآ و دریگریی
 ۱ رطاخ زا ار نانآ دادعتا و یناهفصا شامل یارجا ددح رد اهلاوج «کنبااپ

 | رثات یهیمز رف مکتسد دیراذگب و دیرسن 3 و نلام دومک لیلدب ابا دّته
 | نیچ نیا و دنک دنلب یرس اهنات ره وخس هئارا یراک ؛ نالوئم یلاتتا
 نان" هاگشناد یاههچب , شب زا دج

 دور ءرف دوخ دا رد
 فقوم مهنآ هک .دنتناد یرتات یاهنیلاعف

 نیا هک درک روان ناوتیم هنوگچ . .دش
 م یسچرورب نامتما رک یقنددمحم هباع زتعا رک

 هایسكاب» هک دزادربیم نادهاز
 | یرادرملیف نادهاز یرتمولیک دنچ رد عفا و یناکم رد ملیف نیا .

 | فرصفو هام ٩ دودح نآ هبهت یارب . تاهدش هتخاس «ژرورهن

 . ده یهنمننام نیا نیر
 اس هراتس ۳" ۳۰.

 چسیهر ۳ جحسیهزا و تساهار زاغآا ی میاهتتوت
 میهارخن یع:رک هلحمدوه یتخو

ِِ ۳ 
 ناب هلاوسبآوح مهب .درک

 فا مم الماک ده یهدیقع ۷ -

 گ یکشنبه یاههمایرب نامه
 ینامهج هراوننح ایوک اما - ۲ <دایا

 هدرسکادیپ لیلقت زو ر ۱۲ هب نارهت ملبف

 هدعومراونشح یهزاتلک ریدهکناج و تس

 ۰ تت تایل

 دنا یاههلمخ ملیف یئییسوحس۳

 هفت هماتموا تاهتخاس «هنوکیروموینا*#

 یرایب یارب یر یاهمل رز

 دزامیم . یقیبوم

 رناهتاد یرایب ی هملی ۴ هاب
 عرآ زااریخا هک

 رد شان هب نیوتد

 لیف رم

 « دما

 ی زهاع ام ,ا 2 یعاویم مه زا یدویم +

 دم ناتیاضهااپ نوچ ۰ مناوحب
 ودج رگ ٌاح ره هب ۳۱

 مهم ِف هد تا ف

 " کعاج »و دحو م

  ك >۹یهب ملمف ودیورف و



 اش یهمان هب ,.دينیبیمهک رز

 یهحنسلوئس هب درومنآ رف
 , ميدادرک

 , مياهتشون اهراپ هکناتچمه ۲

 لیطتتعاب « نازاسلیف یفأک
 نسیا اب ,دش نازاملیف وا وملیف ی

 ميهاوخپاچ ار یاهزات میف ره

 : نازاسلیف یفاک
 سا "ب «دش ناژاسلیف و
 ,هاوخ پاچ اریاءژا ملیف

 شیامن یهداعآ یاهبلیف مت

 مساسرد شیپهتفهدنچ او ی
 نوسکا مه وا . میتشون

 درب یم

 یدرون یا كيب فالتخادروم رد
 .ميدنن یعالطا+ دیا

 یررهث - یلازریم سابع یاقآ 8
 چیه اب نونکان نکیونیلیآ -۲
 یزابمه دیاهدربمال هکینآ گیزاب

 . ناترظندروم یاهملیفنادرگ
 و كي ب (یلضاف ار

 (رایجکدتنا رماک هرحاسم (
 نرست هاگتسا -( تولاسور
 (بوکر س) بیرغ  (تراه

 نآ زامادک جیعای نیدرف

 : تسا هدتت ی

 كشوسم وناساد اضر

 ۰ یدرون ایاككيبویقوئو

 هوالیننیلوا . تسوق

 رهنمس راکسهطاک یاقآ 8
 یناسا هبیس ۱

 . دادیللملانیب بغل

 یلک یلعدمحم -- ۲
 ابزا .دش ناملسمشیپ لا
 و نیگسیکب

 زا رز ره وج ! تکشتغ هب

 ووب  مورحه

 اپ گن هکالعف .س ۳

 .هرادن ياودزالایخ ۰ ود نآ
 یاقآ

 زا مادجیه

 نادایآس كمنشوخیساف
 منش یئتم ملیف ب ییهت [ .یهيهآ سا

 ایناتاض تک زاب شد ح ۲
5 ۳ 2 

 تشاد ميهاوخينوخدهت وا« «هجی «
 هسپ ؛یماح ملیف لو ي ۱ ران " ۲ ۰ ۳۹
 دوبكروژ
 ِد یهلجم سس <

 , دوشیمن رشته

 دیحیدازو یفسوب داهرفناپاقآ سل
 تخر بتشرم

 تساهتدم رنهو ملیف

 ورخ وجلد نازرف رولبود ۱
 تسآ یهث

 اریدرونامیاكيبیفارگ ومایف - ۲
 اءدرک پاچالبق

۳ 

 ی

 مقومهب مهینارک یرون زا
 درک میهاوخ پاچ سکع

 امت هیامریزماب هبیملیق - 4
 ,تسا هنشهتخام

 بنابر لیریک :ناباقآ واهعناح 8
 یرد نیهب - (كننیدنا) یدومحم یلگ
 (نارهت)ینلودسحمس م .میرم - یوخا
 ینیح یدسههدیس  رازگر کش اییرق
 میرک - دازتیتایح دومحم - (ناریش)

 رمسیف دبحم بت یرال یلعل دع ۹ یترصن

 (داباهم)یرالام هل - (نادابآ) یلوفرد

 هدازیلقناخ یروع رهچون - یزون داوج

 هدازاضر رخصا - (رهتمرخ) یمچر ما رهت

 (نارهتزیناسلحم تیاده - امزک اپ مارهش
 اضر - یتالاو هنافا بس (نادابآ) هرهز

 :ماح

 هک یاهقالع و هحوت زا رکشت |

 نامه «دیاهداد نان تحبنآ رد تک رثهب

 هب شیپ همه دنچ «دید عالطا هکر وط

 یاههما رظتنم .میداد نایاب رووزم تحب

 .ميتسه نازیزع امش زا یرگید
 (نارهت) مدقع رادما انر یافآ 9

 امشفطا ر انتیس هراتس ناگدنیون هوا 1

 .دتدرکر کشت

 هتسا ریفتم «ناگشیپ ته دزنتسد + نادری واو اف

 .درادن ساجا خرن نتنرالاپ هب یر و ۳

 نکتیپرهسالک مهد رام تب
 .. . ماس یهتخامنینهآ6

 (هطوبرح یاقآ) یقایتعا دا ۱۳ هنادشاد یدوز « وم
۱ 

 يثغا دازهب

 یسلیف رد نونکات وا .تسا یناجیابرتآ 0 9
 ی [ 5 ۳9 ۳ 1

 بس ۳ هش نوتیماهیروچمک یتیصج
 هوبن "رایق هرخس مانهپ یملیف -6 شقنیارجا «نامره

 .دیایب نارکا یو یشمابو تن یتقیل

 ملیف شیامن یطق ناز زونح بم روتوم نامرهقكي 4

 ملیق رددوخ ن

 ,درک میهاوخ هدافتسا

 قم لب جدا تب

 وتسا هلاس»۵

 نام رهق تساها
 راسااب اهن و تساناهچ نزد

 نا ونسع نا

 ,یرگیزاب هپ ناوتیمن

 ناگ منا وخ

 امشیا رت

 امنیسهداتس
 دنسد ون یه

 ؛ یهراب رد یرصتخم ۶

 اهر ولبودو والبود 7
 ٩ دندرک زاغآ ناربا رداراهملیف یهلبود « یناسک هچ +

 ناشوک لیعاسا 8

 : ژالبود هچخیرات »۶
 رد قطان ملیف نیتخن هیهت زا دعب

 [قافتا هک «زاج هدنلاوخ» ناونع اب دوویلاع

 یوجشتاد كي ؛دش وربور یدایز تشفوم ۷
 «نلاهرارژ» مان اب كيزيف هتشر یوسنا رف

 ,داتفا یوسنارف نابرب نآ هلبود رکتب
 ربا بود یبزه اب یو هکنآ لصحام
 تناوت ماجنارس دووبلاه زا ملیف دیرخ
 هکیلامز و دنادرگر ب هملارف نابزب ارنآ
 اهنتا# «نناهرارژ» دیدرگ زاغآ نآ شامن

 شاداب هکلب دروآ تسب !ردوخ لوب هیه

 توس زین كنارف نویلیمود اب ربارب یتنگنه
 !درب

 ه؛ن اجردت هلبون هنارف روئک زا دعب

 ءایلاتیا لتع زین ییابورا رگید یاهروئک
 ؛ناتسهل,ناملآ كرامناددلوم «دنله,هیکر ت

 ینایسآ یاهروئک هب ماجنارس و ناتلگنا
 ماجلارس و «ناتسودنه :نیچ «نباژ لثم
 .تفاپ هار زین «ناربا»

 نستخن «سالیر» و «یرارف رتخد»
 هدنادرگر ب یسراف نابزب هک دندوب ییاهبلف
 تروسم ههیکرت» رد نآ هلبود و هندخ
 رستکد» تشگز اب زاسپ اه و تفرگ
 هبود زا دعب دوخ هک ناملآ زا «نانوم
 هسپ شیامن یارب ار اهلآ ؛ملیف دنچ ندرک
 تسهج یکچوک هورگ ؛دوب هدروآ ناریا
 ناشراک نیلوا هک داد لیکشت اهملیف البود
 دوب «يدراه یقثع یاهرسنرد» ملیف هلبود

 مس هراتس بس ۳۰۰ هرامش ۳۱ هعفص

 .درکن بسک زی یتیقفوم هک ۳
 كسنهآ»ههب موسوم یگنر ملیف نیلوا

 «یلاخ»و یاهزاقبیزا ریتدمحلار# دازرهغ
 , دناهدرک هلبود قافتاب

 لامرد ادودج ٌرالبود ویدوتسا ,نیلوا
 راکب عورش «اپرآ» ویدوتسا مان اب ۰

 - نربا :نوچ ینادنمرنه نآرد هک درک
 تیلاعف دازرهم ناروت و هاوخریخ ربواجش
 دنتعاد

 سکلآ رظن ريز یهورگ ۱۳۳۲ لارد
 اهملیف تلیود راکب ایلاتیا رد نایباباقآ
 - هعیهف ««ینامز رهچونع» هک .دنتخادرب

 یاهراک نیتخن .دندوب اهنآ نیرتفورحع
 - «اونیب نودیرف» هب موسوم هورگ نیا
 رد یریظننیل تیقفوم انآ و س حلت جنرب
 نیدنچ یارب هاهتدح ات و درک بسک ناربا

 شندچم شیامن# مادقا اهامنیس راپ

 روطعب ۱۳۸۱ لاس ات روبزم مورگ .دندرکیم
 .دنتشاد تیلاعف هففو نودب و مادع

 اجردتم هک دعبهب ۱۳6۰ لاس زا

 :تفای شیاشگ ناریارد ژالپودیاهویدونسا
 و تفر نیب زا مکمک ایلانیا هلبود رگید
 هدوزفاناریارد نارلبود دادعت هب لباقم رد
 رولبود ۳۵۰ لاس نامه رد هکیروطب «دش
 هک دندرک یسیونماج اهرلبود یاکیدس رد
 عرم رفن ۱۷۰ و نز رفن ۷۰ دادعت نیا زا
 .دندو

 ..هلب ودیاههرهچ نیرتفو رعم
 ,یلیعاسا رهچونم « دنولیلج زیگنچ

 جریا «یهاشورسخ ورسخ ؛نابرطا جربا
 ,روپشاه تعفر ؛یمظاک هلاژ «رادتسود
 یمجن «یسحا یجفت «يگرزب نیهم «هلاژ
 یا ام منا ابرل هرهورف
 رسا «نازرف دیشرف ؛یلضفا رغصا :هدنخرف
 یلبقم «یربتقدیمح «حونبع رضا ,پسامهط
 لالج «یماهت «یرذو رهچونم ؛ینامز
 یلعدمحم :هدازلوسر «حلاصزرییرف «یماقم

 :رهگرزبت ربا ,یسحمیلع یدهعو ینثرز
 ؛امیس :میهبد ؛یدیون رداهن ؛یلماک هلااطع
 .مارهل ریورب و دازرهم ناروت

 نیا یاجب ءاه روابود نیا #
 ... دنن زیم فرح ناگشیب رنه

 اهر «نیدرف + دنولیلج ریگنچ ۰

 بولرام ؛یرداق جریا «یدرونامیاكيب

 ۳۴۵احنص رد هقب



 یارجاردلاس هدزاود هک هش 8
 سیا عضو دیراد تیلاعف یناریا یفیسوم
 ؟.. .دیسبیم هنوگنچ ار یفیسوم

 هک تس یتلاح رد یقپسوم نیآ -
 یناک . تساقفومیهرایب و دندسپیم مفرم

 و هدش نامهب و نالف عضو دنیوگیم هک

 غورد الماک

 یمیدق نازاگنهآ یکیم رعف ۵
 ؟.. دناهدرک یریگهراک !رچ

 دال مس مناديمن از شتلع نم

 باوج لاولس نیا دنناوتیم رنهب ,ناتدوخ
 ءداعا رک یاهکنهآ نالآ یه رطع هد

 مزاد ییوخ

 من یک دسناوخ زا وت فده
 هداوناخنیا تفو ماعت نوب زیولت 139 ی

 اش یاهمانرب رد هک دوب بوخ ردقچ اب
 مه اه امتیس نانکر اک اب «نویریولت و

 مه اهنآ لد درد هب و دندرکیم یلوگتنگ

 «.دندیس ر یم

 یاهیلیفهکد ب وگ ی م + امیس دروم رد

 تسودار (مئاعب هدنز مهاوخیم لتم) مارد

 ؛ یناریا یرنه یاهبلیف نیچمه و مراد
 ینآ ریابوخ یدهک یاهبلیف تل دنقالع
 تکرش اب رهش دزد و یگنرف سورع لثم
 وا .دوخ هداد شیامن نویریولت رد نوباىه

 شنوخ) یلوجرهم یهتخاس لیشاباب ملیفزا
 بوخ ملیف كي ناونع هه (تفگی م رولطنیآ
 .2 ردیع ماد

 ! تسا هتفرگ ار تسن لآ ءدیا نم یارب یکدتناوخ
 سکحب مرادن رب یصحتح ری و

 مته یاهظحل رظتم .مناوخیم رایجا

 1 ۳ ۳ مراذگب راک ار مراک
 اک هشیمح یارب هک

1 
 ری

 ض

 او مرس تشپ ,یتح یاهتحل یار
4 

 مهاوخ هاگن

 موربنس یور مه زا یگدا
 نارخب و تست جاوهزا سا رگین ن 1 رک

 ٩.۰ درذگیم هنوگچیراکد تاءا ۵
 كيژوم + منا وخیم باک بلغ

 منکیم وطا |
 باتک نتشون لوفثم رتشاح لاح رد نم
 ی ِ  ناتک یوآ هک ینامز مته ميکدنز تارا

 میدحم  ر مياهسال شوک ۳

 اوخ مرعفد رانک رت

 دشاب یبانک نیرفیلاجنج متکیم رکف
 .دش دهاوخ رشتتمرومیا رد هک

 هنوگچ ار تدوخ شراگن

 1..یسلیع
 ظاحل زا زیت و دن و هلاکچب یلیخ

 هلاس هدراهچ هچب رتخد كي لثم . یساسحا

 اپهایخ یوت راب ! یارپ هک
 ۱ هوشیم

 نسیم بانک دهاوخیم تدو 8
 ۲ دوخ رتسم تب

 تیامزات كس شدوخ هل ت.تسح

 یارب نانباهرا رآ هک دننکیم رکف اه
 دباب اه تیعقاو هکیلاح رت هد شوم

 دف كب باک نیا دینک وا هوا
 تسا هتنهدت

 تسود از يک هچ

 قشاع ن

 یاهداوناسخ اب مه نارهن برغ رد
 :یرفنراهچ یمدا وناخ كي .میکی م تحس
 مسیهاربا . ناثدنزرف ود اب ردام و ردپ
 رادهجردمجاوناخ یالا- ۳5 ردپ ؛ یعولط
 یامه همانرن بغآ ایرقت و تسا شترا
 درادهقالع راپخا هب .دنسیم ار نوتریوغ
 یتساسح ؛یلاعیس یاهلصو اهلادرستور#
 «دخاب یتصرف هک هاگره اریر دهدیمن ناشن

 زا اما .دنکیم اثامت توافتیب ار اهنآ

 یشوخ لد «نوبریولت یشررو یاه هماعرت
 تساهلاس هداوناخ ناوج رداع . درادن

 نویزیولت یاپ ار شیراکس تافوا ماعن و
 لایرسو درادن یهجوت رابخا هب .دنا رذگیم
 اشامت هقالع اب ؛ر هداوناخ كب زا هه

 ار اهوخ و اه هنار نیجمه و دنکی ع

 . دنزاسیم شیوخ و دب اب
 .هداوناخ حب زا وحو سرپ هچرگ

 نارگاشاعت دب زا یرتعم کلم دناوتیمن
 بیم اما دشاب نویزیولت اصوصخ و اب

 اهنآ یهقیلس زا یلامنرود ناونع هب دناوت
 شسرپ دروم«هقبط ره زا ارز دوش بوحم
 اهمداوناخاب وگتفگ نیمه ردو دننفرگ رارق
 زارنآ ار دوخ یاه رظنن رفن هاجنپ زا شی
 مدا وناخ ككي رد ینح هک یلاه رظظن .دندرک

 شضقاتو تواعتو دهدیم نا ار دا مه

 رتشی ار رگ و جتسج ینادرگر س هاهرظن سا
 .دکی م دیدتت

 میدن ناولرف «یسررب نیا رد
 دنرادتسود ادیدش ار یاهمان رن یاهدع هک
 یامه رد اما دندنبیمل ار نآ یاهدع و

 ,نوبزیولت .تسل هقرتشم هلئم كب .اهنآ
 ابرقن"تساهنآیاب هلاخكنک شآ توچه

 و دب و دنک یماشامتا ر شیاهدیان رب ما

 یمرگرم هسلاخ رد !ریز دنزابیم شوح
 تفیقح رد , دنرادن نوزیولت رج یرگند

 لمحت ار نویزیولت دنراچیا اه هداوناح
 نوبزیولت یاه همانرب هاهلا- لوف رد و دک
 لصا لپ نیا .تسا هدش هدنالوق اهنآ <
 . .تسا هشدخین و یلک

 ۳ و

 دندشو مور یاهداعلاقوف شورف اب مادکرح

 تهج رییعت تلع و اهملیف نیا تیقفوم تلع

 نم دوم رگاتامت دنپ اب یماکمه ؛ نم

 هبچ ملیف كي زا « رگائامت هک متناد یم
 ار وا دیای جک هک مدوب ءاگآ و دهاوخیم

 منک زاد او هیرک هپ ار وا یکو متادنتب

 ,متشاد نا رک اشامت دن یور هک یاهعلاطم اب

 هدنتسا وخیملیف ناعرهق زا اهنآ هک ار هجنآ
 یدودسح ت میوگب دیاب ۰ ملوا ملیف رد

 رد مان نیرت صخاش « ریز
 نا رب زا را

 تل تسرد

 دوب یامنسنارود نآ ناز"هلبق نایم

 ملیف ه- نآ نم حلد داتسا وا هب نمرو

 ستخاس لثوماس یاهبلیف زا ریثات اب ار

 مب يملیف یهترم یاههبنج هک توافت نیا اب

 . مداد یرتشیب مهم

 بلغا » امش شورفرب ملیف دنچ 8
 دب ملیف لوا رگیزاب ناونع# ار نیدرف مان

 دوبعم « نیدرف هک نیاهب هجوت اب و دندیشکي م
 مه نامگ نیا . دو اهلاس نآ نارگاهامت

 تیقفوم لوا لماع « نیدرف هک دیآیم شیپ
 دبوگ ی م ۰ هک هوالع هد . دو اهلبق نآ

 . دیادوب وا طلست تحت ادیدخ اش

 یداعلاقوم شورف زا یپ نم(
 هک «ناولهپ ناهج» ءلیت
 « دوب نیدرف او ميراکمح

 یمّرمش نیلوا

 نیدرفهک متفایرد

 رد. تسا ملیف كي قیفوت رذ یمهم لماع
 ءر کمه+ینادرک راک ره یوژرآ « نامز نآ

 9 _"ث
 دوخ هک دجره . دوب وآ تیاده و نیدرف ب

 مش رد تحارو ناور ,یایح رب نیدرف 5 1 ۲ 1 "

 هداتفا اح درملاوج و ریقف نامرهق كب

 وا اب ۷ دوب یکرژپ یناث نم یارب

 هب ارم وا هک رنق نیمج و مک یراکبح
 یتخب :تفریتبیمشیاهملیف نادرگراک ناوتع
 ام  داديم تم یک رتمک هب هک دوپ

 و ميتخابیم اراهبلف ۰ رطل لدات نس

 هدخ هتخاس قیرط نیا هب هک یلاهبلیف مات
 دوب قفوم یاهتادرک راک مامت ۳

 امز نآ
1 

 ,«نیهرف رفت

 راکنا +
 مخاب احسا مت

 یمن مهنم و تسا ریذپ ل

 زاسلیف هیمز نیا رد < هش 8

 رییعت اب رگیدراب !رچ ۰ دیدو یضوع

 ار . ۰ مارآ یب یاهلد» ملیف ؛ شور

 ناتعانخ راب نیا ه دش روفچ و دینخاس
 نیاودادت تروصع یراک ۰ رگائاع دسب زا
 ٩ دروخ تک

 نویزیولت «,اهلاس نآ تک ان

 یتدم زا سپ نم , تشاد مدرمرب یدایژ هوفت
 دو منک هدافتسا نریلت نیا ژا متساوخ هملاس

 نویزیولت فوم یاهمرهچ ا یکی لا 4
 دازخرف نودیرق * مقوم نآ . متنکم
 شیاهراکتبا اب و دوب نویزیوت یمد *دسخ

 ناسیم رب یداپز تیقفوح «وش» یدیمد
 مسلزف هک موس نسطم . حد ی
 هدنیم و دشدهاوعقفوم ۰ مو یم هه رب
 نم از قق ؛ ین یدتک هیچ رگا
 رگ , رلیف نیا دناباوخ یمن ران" رع

 , دشيتم هند :نتیات/ سام تن
 ندوب :پسانت تل هرکیم ییوخ شو
 رد شب 4 نامه هک شین عتح

1 > 

 ماهملیف اهنآ بغا

 هب رداف ؛ رگاغات

 دص. اهملیم تکش ب هجیتن

 می یاهملیف یار

 هب . درک دهاوخت

 ۱ , کک هک دراد *وجو
 ک برفآ دیما

 نائب اهملیف هک

 گ 7 ول ز هقتس

 ؟راوج؛ اه دکچیه ابا

 تک هیهت یهفر دابرب

 ت چیه تیحالم نح

 ِ نآ ا راملیف

 _ یملیفیا تل ودهک دنوشیم
 دنک .یراذک - انگ

 رد رگاثامت

 مدرع فلج هب فوم

 امنیس هک
 و تسا میرقت عوت

 دی د رنارتخن و سزد

 مر رس ِ تسباهنیدپ اس , دوش

 " منآ تمدخ رد دیاب و
 منق دنج دنا وتیم 9 با

 حل ددکی داند هب

 درب

 توکس لا دنچ زا یب ابآ 8

 هس رگیدراد هک دباهدشن هسوسو هاگچیه

 ؟ دب زاد رب یزاسلیف

 < نینچ هک الف لق

 سا . مته ینار مينوتک راک اریز
 گب ميس یزوز رک ن ۳1

 . اکیا « مدرک

 محاوخ ماجتا

»+ 

 اناب ۵ امنیس

 هرودکن زاسپ

 ..دوک

 دوللعت یتدم هک اناید انس 7
 * دوخ یاهنلاعف هزات یمرود رد
 یهاوخلد یادنیس تروص هب هتسفاوت
 یلاهیلیف هئارا اب انس نیا . دیآرد
 ی مایا رد یتح هک هبوهتو . نیجلگ

 دم یرتوم لکشب . دوب راکب یقرب
 7م ادا دوخ شیامن یاهتیلاعف
 ۳یاهست:تروصبهک دوریم و
 . دیآ رد



 شاهاب دایم و اهناسپ رث
 ! دنفایم شمادنارب هژرل و دن
 یفیمع رفا نانچ حیص زیگنا
 رادناهک هتشاذگ اچب وا بلق

 بشر ماد هس مون هک یتدم ژ

 شاه «نئوز» دوب یرادرملی

 بانج نیا زا مه یرظس یتحژر
 لیبق نآ زا یتاضافا و هدشن همج

 یاهدیزگ رنیرفنهدنه هورگ نایه
 , دیسانشیم مهیلاعبانج هک تسا مت

 رسگید یسراف «ریقح» نابز هک یه

 راصتاو راکفا ابلاغ هک ماهدینک
 ! دنیامرفیمرداص هسنارف حیصف

 د

 زیورب ییعافد زا دوب یاهدیزگ نیا
 رد

 هسن و ناقفاوم هدعاق زا جراخ یاپ
 عفاوسب مادکچیه نافلاخم یا

 ریثاتیب نونکا هک ارچ . دنتشادن ت
 یرگنعقاورس زا ناوتیم اههتنک زا یرب

 . دش قیقد «رصیق»

 ... رصیق یانب
 رصیق یابذجرپ و ریگرظن یابور
 یناتریز زا یلاهدون هب میهن راک
 دناوتبن هک ميروخیمرب نایصوصخ

 : دیآ پاسح هب ملیف ز
 هباتعا و یهاوخ نت هب هچوت ۱

 -«رعیق رهاوخ هب زواجت لصف » سل

 «یلوگكت» كولونم زا هدافتسا - ۳
 رهاظب» و «قیمع»میهانن هک دتب

 ب رتتم دوخ تشپ رد ار «
 ستیساحرب نتکالگ تنکنا - م

 اهنیساسح نیز هدافتسا ورگاامت ۱

 بوس رب یهجوم لیلد هک ملیف

 .درادن دوجو

1 
 ٩ تروع رد هنافدکی تواضق - «

 ۲ ینعی .دوشسن#ارا اهنآ ندوب دب اب وب
 و دح ۰ دب اب دنیوخ اب یلعلکتب اهیت

ِ 
 >2جحوحجع حج مسن رد نودب یزام پیت -

 شوخ اهمدآ : اهرتکاراک یواکناور نتفرگ
 هیجوت ناشرادرک و قالحا اما . دناتسژ
 . دوشیمن

 دراد هماذآ

 (هبقب) یلیقع

 طرق (شلوزترطاخ

 ّس مت یدهع م

 یاهنیلاعف زا هرود مادکهب 8
 ساسحا یرتشیپ یفطاع قلعت ۰ تایلامنیس

 ؟ یک م

 یئامنیس یک دنز لصفنمرتیصضخم

 ۳ ملیفنآ ,نوچ

 اب یکچب زا هک تهج یحول ریعاما

 تسادیم و تخاتیمارم ؛ ميدرکیم راک

 ۳ یارجا یهدهع زا متاوتیم هک

 تلواراک ار یرگیزاب یناوتیمن 8

 + لحم نیازا هیتآ نیمات اب و یک ضرف
 دمآ رد نوچ ؟ یزاب یرتهب یاهیلیف و

 هک ته یدح رد یرگیزاب هار زا وت
 . یژاسب بوخ ملیفدلب یلاسیناوح

 هسچ ار بوخ ملیف دید دیاب 8
 ردنم كنهرف دیاش . دژاب دناوتيم یک

 ؛ مزاس بوخ ملیق مناوج هک دشابت یدح

 قیفوت هکنانچمه . منکیم ار مدوخ یمب اما
 «یذغاک یاهلگ» هک دش ثعاب «هلصاف »ملیف

 یرستهب تیفیک ۷ و مدوخ یهیامرس ای ار

 - مژابی

 نا وتیمن هک تسا نیآمهم یهللم اما
 رگاتات روعش زا یدایزیهلصاف اب ار ملیف
 رک ائامت یهدوت كنهرف مطس ارز تخاب

 هک تسن یدح رد (اهاتتتسا زجپ) یناریا
 .دنک مضه اراهملیف زا یلیخ دن وتب

 دناوتیم هنوگچ زاسلیف كب 8

 تسد. دنکب دوخ یوس هب ار رگاخاعت نیا

 آ درب شیپ مدق دنچ و دریگب ار ول "با و هلاکه ز یدپهت اب ینامیک
 قیقحت هورک كي دیاب منکیم رکذ

 و قلخ رد هعلاطم اب هک دشاب هتناد دوجو

 حج جو جو ووووتوجتو وتو جو ج
 ی ی ی

 عج وتو جو

 (دب تورسپ دلک امنیس بشمآ همان رپ
 كالافرتیپ - یسب رت رسنپسا

 وبد - ًهناوبد یایند ملیف رد هنا وب د

3 ۲ ۳ 
 سیم ار مهم نیا ۰ رث اشامت تانحر دو یوخ

 ؛ناریایاسیس رد قیمحت نیاهناتساتم . دش
 تب فرپ یاهملیف هب هاگن تروس هب

 ینوک لاور زا جراخ یملپ ۰ هجیتت رد و
 د بیت هی

 نارحبزا هتشذگ ۰ ناربا یاس 8

 « شایلونک ی

 تسیاهزاس یانداح رلغتم یلوگ .در

 نوراسف جن حیران دناوتب؟ یملیف رطتم
 هسب هزان ینکرح و دنکر ارکت ار رسیف اب
 ه وکچ, ام نامر رد یکی م رکق . دهن ایم

 اوهرداپ تلاح كي

 داصبا ار تسک رح نیا دناوتیم یملیف

 دنک

 0 ینگ ی

 ی نوچ كژرحن ی
 نمرطن هب +, تسا كل رحب ک م

 هد  هب ماتم

 رامنیس عون نی / !دقتم دیان 3
 هتشاد رگائامت دیاب ۰ ملیف اما دندنپن

 «نمایاج» ملیف یهرابردار یدقن نمد
 «تسعنهرامتسم مسااب هک مدناوخ یاهلجم ر

 تارسج هک یدقتنم الو

 شدوح مس
 هراذکب شعقن یا نم

 اینا. دیونیمدقن هک دنکیم اجیم یلیخ

 هبیصخش ار پلطم نیا مدید و مدرک قیقحت

 ردنم ناتسیسآ هک «شوخرد نیح» مان
 , تساهتشون هدوب «یذغاک یاهلک» ملی

 ملیفنیا یوبزانس یاهکولاید دوب رارق و
 و تصس شاهئومن

 یناسهک ول ب

 ناثن« هتشون وا

 تسیوب نم یآرب

 ۰ هیاتم ناونعهب مناوتيم

 هک هچن آب ؛ متشوننم هک ار
 «مدرکن لوبق ار وایاههتشون نم نوچ, مهد

 «دقن ناونعهپ ار یتحف یرس كي و دیآیم
 دنکیم فید معرانک

 یتحنم ملیف رد یی . تسین نیاد شحف
 دودن دوجو مه تبثم یهطعن ثاب

 هک دیشابشطم# تشاذگ تنگنا نآ یور

 نم. مزاسیمن ملیفینادقتنم نینچ یارپ نم
 اچ هک مدیسرپ رفن اه دم زا امت

 دسعهب نتشون دقب ات 1

 دوشیهک

 هپو .* دش وربور تکش اپ «سایاج» ملیف

 رم . متنک الق هک مدیسر یاهجیتن نامه
 رسط ات مهدیم تیمها رتشییاهرظن نیاهب

 نادفتم

 «ملیفدس» یمنناوخ الوصعباش 8
 ؟ دیته 9

 .مرادن ملیف دقن هب یداقتعا السا

 ناتنداد شحف هب هنوناصیرعتهن

 ؟ دیرد مه یلیلد8

 ززا

 زما رک ی لناتسا راکهاش

 یبیلفوکت ردف زا یملیف ینیلف «مر»
 یسیلگنا ناب زب ۹/۳۰ تعاس بشره عورش

 2م و حم حج وممج مو وو موم و یجوومب

 . امتس هراتس ۳۰۰ هرامش -_  ۳ هحمس

 هب بس اهنا بلا هک نیا یارب

 -یماهلا زا ثپ ره . دنراد هدفع امنیس

 رس راک امنیس هک دناهتساوخ

 و دناهدشن اما دنوخ تسراس و رگیزاپ

 دبی دقتم دناهتفر

 لاداعسم یهه

 ساق یم نم هک یناه

 تن یآرب .دوب شوحردنیسح یاقآ
 ف 3 نم و تشون وبراس

 شحم نسب یاهلجم

 وتسچ رلنن زا هک یاهدن هنخاش یاههصق

 , دنته مکحم اهمدآ طباور و ناتساد تب

 ؟ یوریم
 اوچ" مرادنار راک نیاتارج نم

 ناگدنیون و درادن تیصخش ناریایامنیس

 یادنیسرد ات دنهدیمن ار ناسق

 اپ

 ؛ بوخ

 دوش هتخاس نآ ساسارب یملیف ناريا
 یاسین یتیصخشیب نیمه ۰ مهم یهللم
 هبامتیس نیانونک ات هدش ثعابهک تسا ناریا

 ربسه زا شیب ناویآیاهنیس .دسرن یلپ افدح
 شنرد ت تسا تیسخش بسک حانحم زیچ
 لفشاپ ناونع هپ یتح + امنیس .دوش نامرد

 نیا رکا .درادن یتیصخش عابتجا رد زین
 ای ناونع هپ نم دیاش ؛ دوش لح لکشم
 لامشع هک متابهتشادار نآتارج ؛ نادرکر اک

 رتآ رم نونکااما منک قیقحت و مورب .مهرهش
 «وچ رد ارم .دنریگیمنلیوحت رهش یالاپ
 تسارازآ دروم ناشننپ هک دندنبیم رهخ

 دروم مه نآهک هتسپیمن رهشد امش رد و

 تسا رازآ
 نیم ت هنوگچیح . عامتجانیا ام

 یسفونم . میرادن يعامتجا تیصجش و

 هنسح رد ٩۰ ۰ موریم نوریب مرسهاب هک

 وا دننکيم رکف ۰ دیبیم ارام هک یناک

 (دوسحم هثیمه نمو تسا نم یهق ونم

 «یصسو ,نیچ .مرب مهارمه زین ارمیاههچب

 تهدننکهتخ امقاو



 ثام ۰ ی ودنآربنولرام و دنزیم یهایسس بتعشور ییبررد نآحیخ طفف و دید
 ::دهنلات ۰ 6 5 و ِ

 ۳ ۳ 9 ی جیهرتوع ددرک تور یار دکس ةاجبا یگسخروندن

 "_ دل ونیرترب هث تسا نیا ناو تص دهاوخایرد و نامسآكبر رسعت ثعاب !ریزدب من راکت یشا#
 » رز اطح یا ۰ 1 ۲ 7 همی رع

 تک ۱ دنا وتيم كيلاموتا نیدروهكي اههحص عون نیایا رب .دن
 ملیفینادرک راک اریخا و تلاح كي ۳ ۴ ریوصترد) .دنک مظ ار مرالزوت فوخ

 ی امنهپ .زونه واملیت (.دوخیم هدبد تتب یزفد ربرون
  ها ره دراد هملدا

 !اهملیف 5 سین وا رو دهتلاخ و هنت نابامنهاس هژوس تایتح

 ۴ » هک هتشاد یعس طقفو ٍِ چت 1 تر ۳ _ تب ۱ 3 داج ۱۵۱۱06۲ 6۱00۵6: حیضوت) . درگ

 ۳ ۱ ۴ کِ كيرات ریوصت هچیتنرد وصدبدرو رک یعیط هزادنازا هژوب

 دهد تروص ۰ روخردیراک دناوب هک ن آ سکختسا ینلاح 6 0۷۲ 5۳08۳ ظ تا

 هداعلایوف ربوصت و هدیدي رس رونیعيط هرادا را هزوس

 گی ۰ 1 تسوا هاگنالوج یاهلیق مه لتاعب یسراف نایزرد نوج. تسا هداهتسا لیاق تو تور

 (.م.دشهدافتسل ایع دون هعفک ود نیا

 سود ست

 یلادصورسو : بوخ كهآ تسیدوجو

 د عهد «یگدنز یارجام» یمراب رد هک

 ۲ رد یسوواک هک یئاهفرح هزبو
 دز نماد ملیق نيا قیقوت هب ؛ درک ناوتع

 یورنرور هم دودح ملیف نیا هک یاهنوگب
 دو اسم هدرپ

 ..ثگ ر زنماک ان :ینابیشدیشمج
 هد بش رتات رد ۰ یاب دسج

 بلغا «تشاد یشوخ یادص . نوعسیم یناوح
 یتدمزا سپ . دنا وخیم مه ییرس یاهگهآ

 اسکیرمآ هب ؛ راز هلال یاه رتات رد را

 یودوسا تئگ زاب ردو دومن یترفاس

 نیالوصمنیتخن داهنناینب «ملیف انا ربا
 تدعاسم اب هک تشادمانءوت یارب» ویردوتس"
 , نیرو . دوب هدخ هتخا- یما ره قناع

 یرویطو یرتفدناربا ۰ یتلاحعیفرب الهغ
 نانکرزابدنشاد هقباس رتاتت رد یگلمج <

 : ملیف نیا نتخاس یا رب . .دندول ملیف نیا
 زراهلا فالخ رب و دش هدیشک یدایز تمحر

 قفوم تهج رهزا . ار ملیف هک ناگنه رغ

 و . تفاین یقیفوت «ونیار ب» « دنتسنادیم
 ؛ ملف تسکع .دوب هدرپ یور زور هد اهن
 دینسج» یاهنیلاعف زا یندع ات هک دشتعا

 رب هوالاع «یلابیش» . دون هتساک «ینابیخ

 یگشییرنهسللک :ملیفاتاربا ویدوسا سست
 طسوست هک اهنالک نیرد . دوعن رباد مه
 داوسسمج ؛ یتلاح عیفر ؛ یرکق نیدلارح
 :دشیسرادا هبشقن و یما رهبقداص : یقورعم
 هملک د ,یسانش یلایز , ادیسو رتات خیرات

 یقیموس وصقرو میرگ و ترشاعم بادآ
 . دشیم سرنت

 ۲+ لاسرد اهنیلاعفنیا رجب ینابیش
 زا *تخادرپ یگدنناوخ هبو تفر ویدار هب

 كنهآهلمج زا «یرآ ۰ یرتابیز لگو هاع

 و دش هدناوخ وا طسو هک دون یقفوم یاه
 دیدرگ اهنابز درو

 . . «رادمان نالبرا

 هب ملیف ۱ هفرمهیور ۰ ۳۳ لا رخ
 « ریدقت,هسیسد : زا دننرابک

 ابنیس هراتس - ۲۰۰ «هرامش

 راکب صخشم یتاهراک یارب یزادریرو
 باتفآ بورغ عفوسک دیرادیقیاق رگا لایا رب دوریم

 حوضورولعب ارنآ ناوتیملدیسه یریگی هام لوغتم نآ اب

 كيرد ؛ یناکیرمآ یهناز یهلجمك

 ثاپ _ت نا ٍِر «لاس ۲۵ رپ نیرتیکس باختنا نوماریپ یر

 «لوا رفن هم مان نتسلادا# . دیح
1 

 :رمر هچ مأقم هب ردلونپ ,ت

 عارخ رین شایف نمود نتخام رد هدوب قفوم دح هچان و هک تفاپ دیهآ وح «لوارفن؛ تسا

 ینوجتوجت یو توجتوجتوجت , « هنیک ۰ هنفرداب رب« زاریش زا یرتخد
 + یسلعلقت مجاز مرسه , دصم یاهش

 سنوفودیلول ملیف نیرتهزماب و نیرتكشق

 : امنیس بشمآ همان رب

 «رثویلیم «راجاق ناخسحم اغآ , سویلا «

 یارسجام: سو نیهاخ ء یروهنیب مایق
 هار راهچ ؛ نزهار ,هلجد سورع « یگد نز

 . وت یارب , تداوح
 .دنزبامیتاهجزلملیف ود ۳۵ لاس رد

 ویدوتسا لوصصس.رادمان تالسرا ریعا تسضخل

 دوخودومل بسک یبیرغ شورف هکم لینسراپ
 نامزنآخیرات ملیف نیرتشورف رپ ناونعب ار
 شولی"یاربو «دومن تبثء مه ینایلاو
 یرگیدو.دروآهارمهلیرایسب ترهش افورو
 یزارش دعصاهک دو «دیدزت» میل

 . دومنیناد رگ راک

 نیا ملیف نیرتفراعتم ریغملیف نیا
 سرافن یاهشزرایار۸ت یتاهج زاو .تساهلان

 دراد همادا []

 « درصداج» ناتملیف نیلواب 8

 زاسلیف. نایکیچاخ لئوما زا رثاتم ار دوخ
 لاحره هب هک دیداد ناشن - نامز نآ ق فوم

 دوب ینتفریذپ ۰ عقوم نآ یارب ملیف نا
 هر زا یپ ارچ اما ؛ نانیسب ملیف ود رویه
 رسییق ار ناست راک لاور ۰ تسخن ملیف

 ۱۳ رب دیرداد ٩

 روس

 ی

 ءاینزرا اب ار كرم هداج
 یا نامز نآ رد هچرک و

 اما دوب ثایر

 متخاس یار

 سا
 و متسح ینار نآ زا مه مدوخ و دش قفوم

 مياهمليف نیرتهم زا یکی ار نآ مه روح

 0 ۱ توع مدرح یهقیلس ۰
 [ سن سم یاهلبن بم : ملیق اب طقف ۰۳6 لاس #

 «هسرک یا رن میلیم» ۷ یرلهپ نایج» لس

 « یدرمناوج ءوکت»
 کگرزبت

 سشنوفودر ویلا » یاکن ترم: تب
 و ۰ یلوک مشخ» ۰

 ۳1 دندوب یرس نیا ۱

 ۴۲ هحنس رد هپقپ

 ۱ تي رود تنه

 7»#»)عج-ج۰چ-)۰پ۰ب۰ساس»)پبب ب۰ ۰۰ 1

 اس ی
 سي _ص



 رگا دینکیم رکف هکنانچنآ:
 یاودونرارکت ردق ننایگ.

 اتح هک هئداح رب لکشم

 ندمآ نیناپیهنحمنامه . دشگکی

 ۱۵ ببرقت هب « هنت یالاپ زا
 اس

 را رکتابه ینازا ۰ نارگیزاب

 اسرف تقاط یاهرگهک نآاپ .

 نایاپ وگر اف زمیچ « رهن زا داود
 دنکیم مالعا راهن فرص یارب
 تشاددابار تایلزج مامت ؛ هتحص ی

 یاهسکع نتفرگاب « ساکع كي و
 یارسب ات دکیم طی ار هحص ۰

 شیاجرس زیچ همه « ریظ زا
 . دون
 رد راک هک تنگی م پمکت سربرس

 نوچ تسایمالنن ءاگیاپ كي لثم پیک
 تعاسامه .دوش ماچنا عقوم هب دیاب
 یب و دنوتیم رادیب باوخ زا جب

 .دباییبهمادا رهظ زا دعبوداتود
 زادعل ۳ تعاس زا رگید راب « راهت .

 یسقو ات و دوش عورش یرادربلیف رب
 تسدراک زا ۰ دهد هزاجا یعیط رو

 نیشلپا یمداوناخ ۲۵۰ رب هوالع

 یسگدنز ناتدوخ یاهرداچ نامه
 ۰ نارگیزاب و ملیف یف صصخت ,

 تصرف» راهن زا سپ . دنراد تماق
 هوگ رافزمیج» اب هک .دهدیم تسد یعاتر

 هسک دنابیم لاجم اهنت وا . مینک وگ

 ایهمار ره زا دعب راک تاعدقم دیاب

 یاتشو اهناوراک باتک تداوح»
 ناتناففا رد ۱۹6۸ لا «زجیم

 نآ یویراس هک ملیف ثداوح اما درذگیم
 ؛«نکشاک »هب « هدش هتشون پاتک نیا ساما

 هنایرواخ رد یلابخ ینیمزرم

 عطقزا سپ (لینوا رفیج) ریاچنآ
 :نکشاکر د « شایلاکیرمآ رداموردپ اب

 لسکبام) رلیمش رام مانهب یصخخ و

 هدنکیمراک اکیرمآ ترافس ردهک

 دسب بیم رد و دوشیمانشآ هلیف كي سیر

 تاهنسوب اهیشنرداچ ۷ «رپماجنلا 4
 .تفاعو دونیم قشع هب رجنماهنآ دروخرب
 سم دنوریم یاهزان یگدنز یوس هباهنآ

 ربیهن زین ار اهنیشنرداچ یگدنز ه نآ
 ۰ یلک اطخ نه رد : هوالع هب هم

 تسارایسب ۳ زار ف یارادملی

 یار ۰ دوشیسرودک زا وگ راغ

 ۱ دهدیم شابهدامآ ره زا دهن راک

 عورش یرادرسملیف هک ۳ تعان

 یرادرسلیفحص هک یاهنحمنامهزاب .دونیم

 نامه هاتخبش وخ ایا دباییمهمآدا ۰ دشیم

 علاو وگرافزمیج لوق دروع + لوا راب
 +ک :قیده یهحح ندشهدامآات . دوشیم

 ثكلف «حرچ كيدزن هباهنآ ندیسر هب طوبرم
 تحارتسا لحم نامه رد نارگیزاب ؛ تسل

 کتک یم
 رناچ نانز و اههچب را یت دنچ

 هل وتیع عج لسوا رتسج رود ۰ نیش

 هراشا و امیا یهلیسو هبیناب رهماپ مه رثینچ

 لسکیام هب اهنآ :. دنکیم تحص اهنآاب

 وا و دنرادن یراک نیزاراس نتفاپ رویا

 یاهنوگ رد یفاریا نارگیزاب زا نتدنچ اب

 .دنکیم تسحص هسکش ابوتسد« رگید

 یآوگتفگ هک دهدیم تسد یتصرف
 زاراس لکیام . میشاب هتشاد ود نآان

 اک نیاهعوگچ هک تایخساپ

 دهدیم پاوج «دراد یساسحا هچ نونکا و
 اکیرمآ هد یگدنز

 مراک رد يعوت متساوخیم ومدوب هدش هتسخ
 ملیفرد یزاب داهنشیپ هک یتقو , منک داجیا
 لیلد نیاهب طعف ادنبا : دش نم 4 اهناوراک

 اکبر « یرادرسلیقلحم هک
 ار وسپراس هک یتفو ابا متف یذب دون

 :تسانا ریآ رد راک لحم هک متسنادوجدناوخ

 یلیخو میضار اعقاو الاح . مدشقاشمراسب
 لوط لوعم زا رتشپ راک نیا مراد تسود
 «!دکی

 مه ار شکچوک رتخد ؛ لینوارتینج
 یور ۰ وا راک رد هک هدروآ هارمهب

 زین شکس « هوالع هب . تسا هتشن یلدص
 ! شایگشیمه مدده هک تسوا هاربه

 یمرهچ ۷ نادنچ یلحمسابلنآ هک رفینج
 ؛ تفگ « تشادن یگنهامه ستاییرغ

 یلحم نینچ رد ههاع دنچ یگدنز»
 رذ یگرزب یهبرجت ؛ هدع نیا راک رد و
 مسلیف نیا رد رگا دباش هک تسامیگدنز
 یتصرسف نینچ هاگچبه ؛ مدرسک ی منیزاب

 ابو اجنیا رد دایز راکدوجواب نم
 ؛ رتشب و موشیمن هتخ , اوه یامرگ دوجو

 هچ ره دوریم رد متت زا هتخذگ یگتسخ
 ۰ ..موشیمن ریس « منکی م هاگن فا رطاهب

 رد تالد.تسود رتشیبلیلوا رفونج
 یهرابردات دن تحص تعیط یاهیلایزدروم
 شیاهفرح؛ یرادربهلیف ددجم عورشادا.ملیف
 ! تشاذگ مامئان ار

 لدب یاج هب لدب
 شقن رگنزاسبنیلوکی نوتنآ ندمآات

 *ناویلوس ناج» ما هب یرگیزاب,راتنلا وذ
 ؛یموععیاهامن و یراوسسا یاههحمرد
 وا یاج هب « نیلوکینوتنآ لب ناوع هب
 ناوسیلو ۰ زور نآ رداما دنکی م یزاب
 رسگیزاب كي زا دوب رارق دول هدخ رامیب
 تشاد تراهم یراوس بسا رد هک یناربا

 زا دو اهتدیس

 مآ زا ریغ یئاج

 , تشاد سلوک ی لوتثآاب مه یس یتهاخ و
 دونیلدب وا ۰ تفیفح رد . دون هداتسا

 ! درکیم یزابلدبكي یاج هبهک
 یرادربلبف زورما هک یناهدحم

 یلاهتسقو دوب ملیف طساوا هب طورم , دش

 نتاهلصا فارطا رد رایسم تروص 4 ۰ رگید

 دون ات پیکا اما دونیم یرادرسلیف

 را مسئنسا «درگ رهم» نامه ردرگید هاسكپ

 ان ررو»ماب هب یاهنطتساب, نا زا

 یاسیتسف ات دونیم لقتسم دز یکیدرت رد

 یراد رسلیف روک ملا ملععا

 :راک زوركی زا هتسخ ؛ بیکا یاضتا

 شوهكي زا یب و دسریمپمک هب

 یب و دراد

 دون

 هد رسا
 مه دعن و دن وشیم هدامآ ماخ ندروخ یارب

 اک . رگید راک ز وركي یا رب

 دشابهدننک هتسخ رگانامن كيیا دباخ هک
 ست تجا رتسا

 تسیندید وا یارب ی ثهماح ایا

 ژالب ود )

 ترب «نوترب در اچیر

 نیورامیل
 «لوتوا رتیپ .ودنا رب
 ؛نیلرامنید ؛نموینلب «رتکل

 .كييروگیرگ «لشنامیلیسسک ام
 رما ,ناسمرآ ؛نایرظا حرا

 ماچیع ترداپ «نوسراه سکر ؛یهسلع,تالع

 ناز ؛نیسوهشار «جسیفرتیپ هرلو سرو

 در «ترا وتسا زعسج :رولنات تربار ههرام

 رگیاا
 یدرونامباكيپ ؛یلیعامسا ریچون 8

 ۰ حج و وم ؛كالاف رتیب پیت رد

 :رسآرسل هروسا ربریب «كلاف رتیب

 لراش تونه چت «ابیروگبریگ
 : ردویلوا ینرال . یوراه ینرال ,هباون

 هش وچرادناپیلگ رس هروباکح ار :سنیگك لا

 یلضاف ,رایوک پیلد

 ا!ولیس «نرولایفوس :یمظاک هبلاد

 تأزیل «هیسرع لشیم كاولمبک ؛انیشوک
 ول ولابج ؛نوراکل سل:یتسب رک ی لوح .رولبات

 :الاهیتنیجبو «نونکبد یجنآ هادیجب رب

 رذآ یاجهم الق و نازورف ؛ینانبیروب

 اوبخ
 «یناردنام هدوویلانان :یسحایحا

 .زدلونیریبن ؛نیلكمیلرش ءادنوفنیج
 «نولدنلآ :یدجاسخرف :یهاشورسخ 8

 اهملیف لوا ناوج یاجهب اهلیف رتکا و
 تروهاتر :نونانوا :هاز

 .دروفا رکن وج هدراوبه نازوس

 هشرشرمع ؛یتینرارو :یمافع لالج

 جرج :رگاو تربار «سرکاجحرسج
 ؛یسلالبوت :رامک اردنجار :نوتلساه

 تسا هدرکی م هلبود الیق یدپ و یماتسملاق
 مادام رد رنرتائال :روپیشاه تعفر 8

 ذآ :وروناژ ؛سردنآالروا ؛یکیا
 هدراویهنا زوس «یروک رمانیلم «تفا رکن
 .نسسوپاک

 «ردیانثایصور :یهورف یسجن 8
 ,جنلپوه «نیلثام یلرغ «ودرابتزیرب
 ۰ راعشتکحرثآ و «ولءرومانیر «یرودانابد

 .هدرکیم هلبود البق یراهقریم كنارف

 دمحم - سوباق دبنگ : یلاسرا
 نشوج میلس

 - ۳۵ هحفص (7

 یباهتوافت هچ ۰ یاهدرک یرادرب ریوصت
 هاس و یگلر یرادربریوصت راک نییام
 ؟یلئاق دینس

 یکنر هکتار ر ءوصت راک ۲ یمالوم

 تس [ هیفس هایس ز رت تحار بارم هب

 اتم) 3۵ ام یار تیم اس رد
 تافوا بقا ۰ ریوصت یهنیمز زا( هشیپرنه ۱

 ها ت و ددس یفاضا رون یاب

 یمورزل ر هپ یگنر یرا درب یومت
 معیدوخ ریوست یهنیمز كير اریز ؛ تسین

 ۱5 ادج ( هتیمرتع قد ی

 هفینس ایس یرادرپ

 یاهملیف زا شیب یفرصع یاهرون نازپم
 رب وص راک رد

 اسب ندوپ یگنر نمض ر تسا یگن

 .تسارت هدنز هک تسن نیارب لیلد ملیف

 زادربریوصت اکود یرناع «یاروماس» رد

 نیا یانف ساخ یحایس هرب هتناوت ملیف
 نودپ « دنک هئارا « كنر اپ ار اهملیف مون

 زوردم یاهیزاس شوخ عول نآ زا هکنآ
 هداضسا هدنام دالام» و ناولا یاهگنر و

 نیلوهید ۰ تبرغ رد» ملیف رد 8
 تک رحیب «ثلا دیهش» یاهراک بلاغ لنع

 تک رجیدودحم تاظحل رد اهت و ؛ تسا
 یاهنوکس نیا یارب ون دوخ « .دنکی م
 ۲ یاهدرک ادیب ییانععم هچ یلاوتع

 عون ود ربنیرودتک رح : ییالوم
 هنکیم تکرح نیبرود هک اجنآ یکی تسا
 التم) دروخب ناکت شیاج زا هکنآ نودب

 مود و (نیبرود یدومع و یفقا تاکرح
 یم بیفعت ار یزپچ نییرود هک یتقو

 شپ اچ

 نرود تفو ره «تبرغرد» ملیف رد
 هدرک بیقعت "ار یسک امتح ؛ دک یه تکرح

 وخ یدوخبه و

 هچ ات یلک رول نییرود تکرخ 8

 ۲ دنابلف لاوحا رگنایب دناوتیم هزادنا

 دنکيم تکرح

 نییرود تاک رح یکب یالوم

 نسیرود دروخ + هتشذگ رب

 ماحنا یارب دیابیم

 ری ر

 تسا« مور»

 كيدزتیمرود هپ راکنیا

 زا ار همیقن یلو «.دشیم

 توافت تسا هدرک لح یهودحات یکینکت رظن
 هب نییرود تک رح اب هثیپ رنه هب ندرک موز

 نیا «موز» الاح ۱ ۱

 زا هاسز یریوس كرحت رظن ز ظن زا وا فرط

 «یاروم -هردلام نوع هپ , تسا نآ دح

 ملیفنادکر اک «لیولم» (هیحاتفا لسف)

 مسج موز و نیرود ندینک بضع اپ

 یگدنز تلاح و قالا یانف « دحاو نآ رد

 راپدو تساهت هک ار ملیف لوا تیسخش

 رساپ. دنکیم ءافلا )٩( ثسا یناور یرامیب

 یسهنحس (لاکچیع درفلآ) « هجیکر س» ملیف
 یالاب زا « ترا راد دوجو

 «6:نیلاب هب هصموس چيپرام یاه ناکلپ
 زا سر یرادیپ راچد نوچو ۰ دنکیم
 ندینک و واجب موز تاک رح « تسا عافترا

 وتسا میج» هک د

 هتفرگ راک هب اههلب یور بقع هب نیبرود
 , هوبپ هنش
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 یهقبام اب رگیزاب «رخفرذآ + ۹

 اماوت ار ینویریولت راکدنچ » نا ريا رتات
 ینویزبولتشیامن نیلوا . تسدرک زاغآ
 تسا نآ نیرمن لوفتم نونکامه هک وا

 دقتنمو هدنسیون «یرهزجریا 3

 شیامتیارب شیامن هس یک زات هب «رتا#
 نتم تا هدرک طبض ؛ نویزیولت زا 1

 و هتشون دوخ «یرهز او شیامن هم رب
 دب هک تم هدرک ینادرگ راک ارلع

 نویزیولتزا لاما زیئاپ رد ءدایز ام
 .دش ,ٍ 

 «ناب ریصعن یلش هک .درادمان «هتشگ رس لیلب#

 ریموالع .دنکیم ینادرگ راکار نآ و هتشوت

 كاهرف نشچ رد شبامن نیا یتوبرتولت طبق
 نشج كي هک) هماع كنحرف نشچ و رتع و

 هامرهم ۳۰ ات ۲۰ زا و تلزات یگنهرف

 دنا یا رد رخهرذآ ناراکمه . دیایم

 یتطعم « قبال ۰ یباهت نیهم ۰ نایریصت
 دته یحقا رتیم و یراث

 كی رد یزاب ۰ «رخف» مود راک

 مانلب «یرهلتمریم دیمح » زا شیاعن یرس
 یاهزات لاور هک تسا «مدرم تیاکح»

 هنرا» یاماشیامن یدوزهب نیچیه

 دسحم » ار یدارربکا یهتشون « ینارتا

 هک دنکیم طب نویزیولت یارب «فسوب
 نارگیزان و تسا نآ رگیزاب ۰ رخفرذآ

 اترآ«عیلسادحم , دیرف رهچوم « شرگید
 یحتف ارتیم » دان ناریا شوبراد « ینیچا
 . دنته خرات ناو

 یرهز جریا زا شیامن هب

ِ 
1 

 تمسق نیرخآ و . «نایردنس دیمح» اب وگتفگ |

 -ءام رتاّئت یاهنادرگ راک
 ساب تلاح هب همه

 ! دناددیسر

 هوخرن و ندمآ نورپ درخ زا #

 نتسیرگن
 ردو ندمآ نوری دوخزا» نا 8

 راک ردتفرشیپ مهملا كي «شیرگن دوخ
 . تسیرونه

  هب مه یک ره هک ۳

 تب اصن تم
 هیمز نارتدناوتیمن همج. هلب 8

 , دیوش ققوم

 «بهبیرغكي ناو هب مدوخ هک مک م
 یصاسگ اعا . منک هاگن مدوخ یاهراک

 مهوا !ریز دنادیمن یزیچ همه «مودنم»
 تساناسنا دوجو زا یاهراپ لاح ره هب

 مناوتیم + مراک نیرخآ رد نم
 حابتا - مراک نیلوا زا هک ار ینایرجت

 شا مراد طعف میم دبات

 " تامئرود .مریگبغآرس « ماهدرکب لک نسیا
 فوخچ دب هک دون یاهبرجت نم یار مه
 هک شاب یاهبرجن دیات یوحچ دوخ . مسرب

 راک ار ریپکش زا یاهمانشیامن یزور

 هک دوشیم یاهلیسو ریپکش نیهو ملک
 ۰ مدرگر د تامنرود هب هرادود ینامز رگا

 .دنکادیپ یرگید لکش مراک
 :همانشی انكي یورریامش راک سپ #

 نامههب ار رتانت زونهام « دشاب هتشادددوجو

 رد نامنشنراغ ناردپ هک میتخاد یتروم

 ادیپ و یرناتت تیقالخ یهتع .رجح رصع
 نیا شیانعم ۰ یتیامن یزات لکشكشندرک

 یهاگآو شناد هب یکتم دیاب صخش هک تسا
 قفوم یتقو تسدراگناوآ , دئاب راکن یا

 یرتانتیهتشذگ یاههویش را نانچ هک دوتیم
 یروآوسن رج یراک هک دشاب هدک عابثا
 دناوتیمل نوچهک نآ . دهد ماجنا دناوتت

 نمالاح دیوگب ؛دنک راک میدق یعویت «
 هدرسکن لاحب ان یسک هک منکیم یراک
 یروآون « دو بیترت نیا زا

 ی ی
 : الخ یرتاتت دیدج م در

 نره تک تله نارگنب 4 ناو
 قراسچ و دنرلذگب ناخرس یود رم +

 یوتداترس هک یاح رد و نجس

 1 یقیو

۱۳| 

 ۰ ناناهسن هحص یور و
 ارش 2 1 0

 یروآ و هک نیا ؛ دنک زاب

 7 ِ تسدیابیروآ ون
 عیم یتقو ام یلودثاب یلق

 ۳ با رخ راک مبلا یم ؛ مسک ۳ 0
 ی

 رياهشاد اق هک ار هچن

29 
 راک اع ۳ ۹

 7 ت د قرف و

 ۳ بآ رحار شنوخ ی4تلک

 ت ۳ یتقوان دراد «هخو

 دزابب رخ نیا ربدنا وتبهک دنک

 نابع رد نم هناتساتم

 ۲۱ یکیرد اهبن.مساشیب

 مدیدی روآون زا یئاهه ر « نایناوآ

 مشچ 1
 وست هنوخچ ار نارب

 طبا رخ ونک ره رتانت 8
 د درادن ناکما .دریگیم ریفات شفارطا
 راگناهک دون داجیا یرتانت نایگا اجنا
 نامزاطیا رغ زا رثاتییو هدمآ هریزج كي زا

 «شورف دح بت زا ریثاتیب « نام و

 لدع ریبغت ۰ هناخ هراجا ندربالاب تاچیه
 اشنا یکیاب پاسج ندر الاب و لیمع

 یرتس ست دناوتب و دهاوخب عابتچا هچناچ
 مه اب رتان .دوشادج حفعم زا و دنک ادیب

 ان نونکا . دزیگنایمربی رتشب قتهت

 و ر شورف و دبرخ بن طیارش . اع

 و اد یعاهتجا لئام مامت ؛ یلک روط
 ه ریجنز یاههقلح نوچمه « رتائت هطجزا

 دنرثانم رگیدکی زاو لصتم رگیدکی

 ونیم ) ام رتاتت یاهنادرگراک
 ثكب هب هبع (دبنک باسح اهنآ وزچ مهارم
 نات راک هب ننالک دناهدلیسر ساب هعسشن تلاح

 ناورف ؛ تلاح نیالیالد . دنزیم هعطل

 تسرد زیچحه ؛ ندیشک سپاپ اب اما تسا
 «دییوکی سكس كي رب كنبابیتقو . دوشیمن
 یئالتم ار نآ لوایاههیرض اب دیناوتت دیاخ

 زا رتمارآ دنچره « مهد یهبرض اما دینک
 او .كنس تسا نکس « دشابرگید یاههبرش
 یاهاب رنح هک دهدیم ناشن نیا , دنک ی شال

 . تدهدو رثوم یلق

 هچانیرتانتیاههنگتناد 8

 دنته رثوم ناربا رتات دوم رد

 دنلاب مه یرتاتت یاههدکشناد 8
 ماست دنناىو ام یامنیس دننام « ام رقائت

 هدنآنفرگ ربثات هیقبزا « ناعیعامتجا لئاس

 دمن



 ... یمیدقناد نمرته زا یاهرطاخ و دای

 ! دنکیم فنات راهظا ؛ زورما رتائت تیفیک زا نارگ زاغآ رگید لثع « مه نیروم #

 امنیس هب درک زاغآ رتائنت زا نی روم
 ... دش زاگ دنام هد دار رد و دمآ

 نسباژا رس هابتشاهب نایوجشناد دعرو

 نامهرد اب هک دنروآیم رد اه کش

 نتفرسگ اب اب و دنکیم اه 86
 دن وشیع هرادا اب ناگیاب لثمرد «

 یسهاشاب زین هیقب دم رب رد

 یاهدعو دنوخیم درسلد اههنکشناد
 «دن رادهک یدادعتساو هقالح دوجوا 1

 نآ .دننکیم تسد رتانت زن لیلد و
 ۰ دناهنناع یقاب هک يتاک

 تشفوم زا یب هزات هک دنگنجنعناوبمامل
 ینرج , هدنرادزاب لماوع مامتاب هژراپم ر

 مرادنونکا هک دنوتیم یرتاتت یمه زا
 سب» .دنته یفومامیرتائتیاههدکشناد رگ

 « نوکات «اهنآ نالیصحتلاغراف هه

 ناریا خرس دیشروخو ریش نامزاس
 هب مادقا هامدادرم یهتفه نیرخآ رد
 .درک ی راس رتانت هراونشچ یرازگرب

 «شارآ» شیامن اب ه هراونشچ " اکرا

 دازه یهتشون انرسو و تاوریق

 ناناوج هناخرتانت هورگ زا یناهارق
 زاروشناد دواد یهتشون هاچ  دنرم
 ابعورش ات زاغآ زا - دورهاش هورگ ۱
 قداصرثاقافتا شیامنو درونجب هورگآ یون یهتشون اج نمرخ رد یگس سر رادما اضرمالغ ینادرگر اک و هتشو |
 . نادمه هورگ زا روب روثآ |

 هنحص رب هک یلاهشیابن رانک رد
 دف و ثحب تالج , دیآ
 دشرا گر یزین نادنمرنه اب نارگ امت

 مشچ,اهشامن مامت نابانن یاهنعض اب ۱

 یراسرتانتهراونشج زا قفومان یزادنا |
 جیهرب هک یروط هب .دهدیم تسد هب ]

 یشیامنناونع 4 ناوتیمن اهنآ زا كي

 .درک هراثا زیگنا رباتتعا
 لماخیراس هراونشج . اهشيامن زجب :

 یاهصقر,هلابیتنس یتیبوم جاههمان رب

1 

 ۱ دنابهزات

 هک تسا ینادمرنه زا نیرو لق
 دنکیم هیکت یلیخ رثاثت رد شدابز هقیاساب

 تقوره هک تسا دروم نیاهب ءاکنا اب و

 هوکش «ییئتب وا لددرد یاپ اهزور نیا
 شهوکشاب یاهلاس نآ زا و دنکیم زاغآ ار

 .دیامنیم داب غیرد و ترسح اپ

 تسا ینز تفگ ناوتیم نیروم هب
 هدینت رتاثت دویورات اب شدوجو مات هک
 «رتائت رد راک هقباس لاس ۳۸ اریز تسا هدن
 تاهاسهباع رتاتت دره ره یارب دناوتیم

 .دشاب راختفا و

 یوجسجمرا وه هک تساینز نیروع

 دیدج یاههارهب لوصو رد ار دوخ نامایب
 دوکر» شيارب .تسا هداد همادا یرنه

 و یعع ندرک فقوت اجکی رد و «نتتاد
 هراوههک تسا تهج نیمه هدرادن یموهنم

 نیا زا و تسا تیلاعف و شتوک لاحرد
 اریز دوتیمن هتسخ «ندادحرخب ناوت همه
 انامه هک دوخ لآددیا تیاغعب هات

 دیبا تسد .دشاب «نتشادن دوکر

 مر مه یگلاس دانفه نساب رگا»
 رد ات تشاد مهاوخ ار هقالح نیمه رب

 .مشاب مرنه رد یرتدیدج یاهمار یوجتج

 ههلاسو لیصحت یارب قایتشا مه زونه نم
 نه «ماهدادن تدزا ار دن لار

 «دیادوجوت شناکما رگا مراد لایخ تهچ
 تا ینادرگر اک هرود كي ندید یار

 مراد هقالع كلم نیاهب نم و ام

 مدرم یارب كچوک مداخ كب مته لباب و
 «...مشان نآ

 ار دوخ یرتانت یاهتیئاعف نیروم
 مهشدوح هکنیرولعب ههدرک زاغآ دوز یلیخ

 هدرک یزاب همانشبامن دنچ اتیقد دنادیمن

 هقالع دنابیمرد هک هدوب ناوج یلیخ .تل
 و تسا دایز رایب شداهن رد یرگززایعب

 شدوخ دهنيم دیازتهب ور هقالع نیا مدره

 هک یاانتبامن نیلوا اقیقد ه دنادین
 :دیوگیم یلو دراد ما هچ هدرک یزاب

 .مرادرتانت رد راک هقباس لاس ه»
 ماهشاد یزاب هماشیامن دحراهچ دودح رد
 روضح رد ار اهتآ یاتحنیو لهچ هک

 نونکاتدیاش .ماهدرکی زاب رهمایرآ هاشنهاخ
 هک ماهدرک هجرت همانشیامن ۰ زا شیب

 هدخ یزاب هنحص یور اهنآ ملا تق
 .تسا

 تسیلاعف نارود مهع یاهدمانشیامن زا
 اهدمانشیامن نیا زا مناوتيم دوخ یرتت

 ؛مربب ما
 نارهوخ هاکیرمآ میر :فیزیب

 ,لوسوسروشرب «یلالطیاههرا وف,مناخ میرم
 نیرتابرن :كروباهمناخ هدازهاش ؛ اناپتات
 هسمانشنامت ودنیا هچ لار ءایند نابشچ

 ینادنمرته هورگ اب هسنارف نابزب ار یرخآ

 هب «لین یمونالاژ» یتسربرس تحت هک
 «.مدرک یزاب هدندول هدمآ نا ریا

 نارتهنشدوخ هدیفعب مسربیم وا زا

 یزاسب لاس ۲۸ یط رد هک یلاههمانشیامت
 :دیوگیم بأوج رد وا و دنمادک هدرک

 یط رد نم 4 یلاهیزاب نیرتهب»
 نآ زا و ماهدرک رثانت هحح یور تدع نیا

 قروز»یاههماشیامن رد مراد تیاضر لامک

 شقن هب «بحاصیب
 توف زا دم و دراد یدابز هقالع یگدنز

 و «دنکبم حاودزا یرگبد درم اب ,شرهوش

 هد هک یتز «یئاک»

 هدوب «هنیمهت» شفت هب «بارهس و متسره
 یارجا زا نارگاثامت منکیم رکف هک تسا

 دونشخ سیب ون نا رد نم یاهشقت
 «...دندخ

 رگید یمیدق نادنمرته لثم نیروم
 و نارنا ویدارهب :رثات راک دوکر زا دعب

 ویدار سسات ودب زا یو .درسم هانپ املیس
 هدش راک لوفشم نامزاس نیا رد ناریا
 لاسشش تدع دبوگي م دوخ هک یروفعتآ و

 ناگیار و یراختفا رول ار یلاهامانرب
 .تسا هدرگیع !رجا

 رد هک تسا لاس ۳۸ كثبا نیروم

 مان /تدم نیا یطرد .دنکیم راک ویدار

 و هدرک ینادرگراک و ارجا یددعتم یاه

 یلوسدار فلتخم همانشبابن اهدص رگیزاب
 نسیا ینادرگراک دروم رد .تسا هدو
 :دیوگیم اهدبات

 دناوتیمن دایز وبدار یتادرگر ک »

 ...نیروم زا یرگید یسرهج ۲7
ا ی و تیپ 7

س
 

 ۳۷ هحفص ۲]

 ب

 بت 9

 و نسنازیم ینعب یلادرگ راک .دشاب ریگمشچ

 «ناندوخ پیتلب اههلسب ره ندرک ثابدرت

 سس

 و تسا حرظطم «ادع» اطقف ویدار رد اما

  «.سب

 فعا رب رد تکرش رب هو#- نتروم
 ریز» همانرب «ناریا ویدار هعمجحص یاه

 یلادرگ راک و دیويم ار «دوبک نامسآ

 شتوجوزا «رلادیناجهمات رب ردموالعع .دنکیم
 ناوتیم «دوشیدافتسا اهنآن تشون یارب

 اهنت ۰ ناربا ویداررضاحلاح رداک تنگ
 هماذا تهج نیروم یلصا و یلعف هاگناب

 یدایز تدم وا و تسا شیرنه یاهراک
 یاهراک فرص ار دوخ هنازور تاقوا زا

 :دنکیم دوخ یثویدار
 مراد تسوج ار یشویدار راک »

 یزاب ءالخ دناوتیم نیا یاهزادنا ت نوچ

 ,دنک رپ میارب ار هحص یور تدرکت
 یتحاراناب دسریم هک اهنیاهب نیروم

 من وا .دنزیم فرح رتات نادقف هرادرد
 درادیمزا ربا فسات اب نارگز اغآ ریاس نوچ

 2 ریهب یصزرس نیا رد رتانت هنافساتم هک

 ؛تسا هک موکحم

 یسلوحت اهنته ام ینونک رتاثت»
 دارم زور نم هدیقعب هکلب «هدرکن ادیب

 تفع .تسا هدیسر !رف تکلعم نیا رد رتانت

 نم و تل رتاتت نلاس نتشادن «رما نیا

 ار «اهرتات» هک منادیم ار یناک رصقم
 .دندرک لبدبت هاهمهراباک ههب

 مس هدزناپ دودح رد نونکا ام
 هرادا يارب یفاک تردق هک میراد هتیپرنه
 روچكاي مکح رت نیا نسیم كنز دنراد

 تسا یدژارت

 هدوبن یثدناع دایز امنیس رن نیروم
 تاربل رد امنیس راک حورخ لباوا .تسا

 ««فجد سورع* مسی ملیف نیدنچ رد
 یاقآ» ۰۱۳۳ )ولی ۰0۱۳۳۳)

 اهن یلو هدرک تکر ش (۱۳۳۷) «سانکسا

 تارسیا ویدار رد ؟ر شاتلاعف یلکر وطب
 ادراد هنادا زونه هک تسا هورک رک مقح

 توکسرد هکت سا یلادنمرته زا زین نیرو

 هسب .دهدبم حیجرت زیچره ار ننرک راک
 ,[ دقحم و دراد داقتنآ شراکر د تدوب یوزنم

 قنافد نیرخآ زا دبای طقف رگید تل
 ردشراک دوبهب و دربشیپ یارب اههنحد و

 هنربب ار هدافتسا لایک ویدار

 ًامنیس هراتس سم ۰ هرابش



 تلبتام
 نوسناج تنومال : یهتخاک

1 

۱ 

ِ 
ِ 

 شاکنک دصف هب هب
 هیاسلیلف 8

 زلاب لب ۶ سا

 سم یتیسوع اف

 ۰ : نا رگیزاب 3۹

 لباس ترا ون وک «دودنا رذ-سبرق
 یک » یو

 هایشید رف هد هی 8

 دلت رد یاهتهون بنت 8

 منع لوا رطاح ون تا و تا
 ورآسحا « هدرب یور رب حد لا یمنی

 رکا رتمود . دوب داشاهرابرت نشو قایت
 تشادتسجرا یلاحل هبلاح ره هک بلال

 تساسب یلسربسولا بل هیچ زا ب
 یآ هد رب یوراب هته - شتلگ رد

 2 .دد ریلق مست # نیت

 َن تا نا ی س

 سا هنر یور یاهلیف هک دیما نیا

 رد يهحو اب دهان هف و بس رف

 دباین ,شیپ ملیفدع
 هو

 ف
 ای» يیهشف سس

 ی هم

 تم

 یع هست ۰ تل

۳ 

 نساهتسخ

 یاق كس ست هحص نت یاتامنز

 ام .ا ره دیوگیم هحص یشم

 ۲ ۳ ةاقنا هک دور فارط

 تف. تسا راک لوفتم فارط

 تب مهاهرد یاهه .«! .دینیبیم

 هرس تریسوید ناوج و دنامیم و

 ت رواج . تسا مولعع راک
 . .بنا وق هب یاهباک و یرگ هجیتل

 ایا ینارحا تردف مع و

 > دنا ون ۰ توتاف یتقو

 امنجا مصنع كلب ناوه درق . دیک

 ۳ » و دنکیسن لمحت ار یمون

 هک! شناس مع لتقف

 " سگ هچین نا .دونم

 هد تحس یاس هن راحصات یلکش

 ۳ را وتس هناد قوس ینراجت
 ب هلف و هنسبو یغابتجا زر ۲ 1

 ك ِ رغایشحا حل كب لکش واج یتس دنکس لسح دوخ اب

 2 2 كينام علت تارصیمراترت و .دنایم رت ح درب «دوناج تنومال , 4 1

 ۲ ۸ عوجر و عفر دصق هب هب ار دوح -یننماون مه هبجنیأ .دنکیم رداص های

 او مه هکلب دربیع راخت )سا لد وند" سس ۲ فرحم كي لکش ران و دروآ

 ّس اک + یرسوپ یاهابن دنکس یعب و رخآ هنات < هولج یسج
. ۳ 

 سا یقفوم درون نیرد هک دهن 4 تلخ رطاخ نمی دناسم یوتکیات

 9 سرت دح رن رادتسن یتقشوع ۳ و و هدسبو و .دوتسن هیحو 1 < 1

 بآ بوج «مرق« دجح رد لاح ریه حفش

 یب و دنامیم یقاب یگنر

 اآ دنکین مولعم هک هدن هتفرگ

 هدربیستجتذل ۰ نما رد

 رهاوح- «ینک * خراب تماپیایسه

 یناههناتن وا رد ددرگیم لاعتامه بسرک

 وگ» هب تاب ملا یی

 2 هوتس

 هتنن را و

 اب .تامدصجار

 بسا

 «لندر

 شبوبجعم درم یشوغامه یهحص

 یفقت ول ينطاع و ینج ریمص رد هک
 و دزاسیم رثات ار وا ی رهلوح اب بدراد
 مون یاب رد لاحبا اب دتکیم هدژترم

 طنین و تسیدیهین» .دوربم وا یوس
 اهنصخئ . ۰ ملفرخآ یرگهجمتن یار

 و دننامیم یقاب یفرعع ككب دح رد لک
 ینورت تالاح نحاش یازب 6 ِ

۳ 

 مسسلا ایا
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